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.پذيرائيم ماهنامةتبديل  حمايت مالي شما را از  

گل بزرگ و زيبائـي  
بود     كه   مـحـراب   
كليسا و صليب بلـنـد   
آن را پوشانده بود و   

آن  در ميان غـنـچـه     
تولد مسـيـح را بـه          
نمايش گذاشته بـود    
به شايستگي مـراسـم   
ــرگــزار       امســال را ب
نمودند و دوستداران 
مســـيـــح را شـــاد       

انتظار ميرود  .ساختند
سرودهاي   پرستشـي  
كه گروه  ُكر  امسال 
اجرا كرد هواخواهان 
زيـــادي را بـــراي       

  :هاي زيبا چنين مضموني داشت پيدا كند يكي از ترانه  استماع
 كاش امسال باشد در كريسمس       همه چيز سفيد همچون برف

 روزهايت شاد و عالي با او             زيبا و بياد ماندني

برخالف سالهاي قبل ايمانداران و شركت  مراسم حاشيةامسال در
كنندگان ملزم به تهيه كارت ورود به كليسابودند و بدون آن ورود 
به كليسا ممنوع بود كه تعداد بسياري از مشتاقان پشت در اجتماع 

به  موفق كه كرده بودند و حتي بعضي از ايمانداران شهرستاني
 .   دريافت كارت نشده بودند نتوانستند در مراسم حضور پيدا كنند

فـقـط     و   بـود   افـتـاده    چند سال پيش نيز از قـلـم   سنتي  امسال پذيرائي
جمع كرده   دورخود  به را كودكان خويش بابانوئل بود كه با هدايائي

و برنامه   مراسم  اين.  بود ها شده بود و باعث شور و حالي در بين بچه
خواهد داشت   ادامه  هم  آتي  روزهاي  در  دركليسا كريسمس جشنهاي

جشن سال نو نيز برگزار خواهد شد و  همراه با و در روزهاي آينده
كـه    كليسا قرار داده شـد   همچنين روزي نيز براي ايمانداران رسمي

براي تبريك كريسمس و سال نو به مشايخ و شبانان كليسا حضـور  
 ايمانـداران   خداوندهمراه جديدبركت درسال دعاميكنيم.خواهنديافت

مراسم كريسمس همچنين درديگركليساهاي  .كليسا باشد،آمين اين
آشوري، پـولـس     يوسف، عمانوئل، برادران تهران همچون حضرت

رسول، انجيلي قلهك، انجيلي نور، پطرس و همچنين در كليساهاي 
كاتوليك ارمني و آشوري بـا شـكوه برگزار شد، امـا كليـسـاهـاي    

آنها طبق  ارتدوكس ارمني و روس روزهاي آرامي داشتند ومراسم
سنت گذشته در روزهاي شش و هفت ژانويه برگزار خواهد شد و 

برپائي مراسم   براي  زماني  اي درتهران  كره  كليساي پرزبتري  همچنين
همين مناسبت  طبق گزارش دريافتي، همچنين به. اعالم نكرده است

 هـاي   در گروهها و دسـتـه    خانگي  كليساهاي    ايمانداران  گردهمائي 

در شهرستانهاي كشور عزيزمان ايران نيـز   .كوچك نيز برگزار شد
كليـسـاهـاي      و  و پنتيكاستي   انجيلي  در كليساهاي  كريسمس  مراسم

در   را   مسيـحـيـان     و پيروزي   شادكامي، بركت،    .خانگي برگزار شد
همچنان   كه  دعاميكنيم  ايران  كليساي  وبراي  خواستاريم  سرتاسرجهان

 عالم  به پيش     دهندة و نجات خداوند مسيح  و روح دركالم پرقدرت

و    نقشه هاي خداوند براي ايران و ايرانيان بينديشنـد    اهداف   بري 
  .همراه باشد و بركت و جالل مسيح هميشه با زندگي آنها

كه با    Ridgeline Express INC. با تشكر از كمپاني     
 حمايت مالي خود ما را در چاپ ماهنامة تبديل

. ياري دادندژانويه در ماه    

 هر دوشنبه   پخش زندة برنامة تلويزيوني سيماي مسيح 

 محبت شبكة  در   صبح به وقت لُس آنجلس 9ساعت   
 : آدرس اينترنتي  

www.SimaMasih.com      www.Mohabat.tv         

 گزارشي از برگزاري مراسم
 كريسمس دركليساي تهران جشن 

 

 در تاريكي نوري درخشيد  
 اي كوچك ميخندد ستاره

 گرچه بوي غم گيتي را آكنده است  
 ليك ظلمت رود
 ...چون آن طفل آيد

 

به گزارش شبكة خبرمسيحيان فارسي زبان، مراسم جشن وشـادي  
حضور روح   از  سرشار  و  كريسمس امسال نيز با يك فضاي معنوي

در   لـحـم    بيـت   در  آسماني تولدمنجي  خاطرة  انگيز عطردل وبا خداوند
كليساي مركزي جماعت رباني برگزار شد و ايمانداران با شـادي  

ميخواندنـد    كه  آسماني  فرشتگان  درهمنوائي  افشاني  دست  وسرور و
خواهدكرد سهيم  ظهور لحم امروز نجات دهنده براي شما از بيت”

دسامبر برگزار 26و25روزهاي در كه دراين مراسم باشكوه ”.شدند
كريسـمـس     و مقدس   زيبا  پيام  دربارة  سوريك  كشيش در ابتدا  شد،

مشـرق    از  مجوسـيـانـي     آمده  متي  انجيل طبق :دادندكه  شرح  اينگونه
كـه    كساني بودند  جزو اولين انديشمنداني ازايران زمين بنابروايتي

راه   و  دريافـتـنـد     خداوند  منجي عالم را از طريق مژدة تولد ستاره و
طوالني را در پي ستاره خويش پيمودند و ابتدا در قصرها و خانـه  
هاي مجلل بدنبال آن نجات بخش گشتند اما در نهايت در آغلـي  

روي پيش  در و محقر در بيت لحم مسيح نوزاد را در قتداقي يافتند
و   وي به سجده افتادند و هداياي خود را به وي پيشكش نـمـوده    

امـا    روي وي را بوسيدند و بي اندازه از يافته خود شادمان شـدنـد  
بـه    رويـا   در  چون خواستند به سرزمين خويش بازگردند خـداونـد  

بـه    نـيـز    ايشان گفت كه از راه ديگري بازگردند چون هيروديـس 
و وي را  دروغ به ايشان گفته بود آنگاه كه كودك را يافتند آمده

و .نيز خبر دهند كه رفته و پادشاه نوزاد يهوديان را پرستش نمايـد 
اين است آن پيمان كريسمس كه اگر در پي يافتن خداوند باشـي  

نـو،    راهـي   و  كـرد   خـواهـد    خداوند نيز مسير زندگي تو را عـوض 
ملزم خواهد  را شما  و ايماني نو، و تفكري نو به شما خواهد بخشيد

 .شويد خداوند برخوردار نمود از شادي و صلح و روز بزرگ
را   روزكريسمـس   دعاي  مجيديه،  از كليساي ادموندآقاي  همچنين  

نومسيحي   سال  و  كريسمسايمانداران،  كلية و براي حضارخواند براي
از خواننـدگـان    آرتاكپس از آن نيز آقاي  . خوبي را آرزو كرد

 ربـانـي    جماعـت   كليساي  دعوت  به  كه  ارمنستان  كشور  صداي  خوش
ميالد  امسال به ايران آمده بود با ترانه زيبائي به زبان ارمني در بارة

نـيـزگـروه      سپس. و خداوندي مسيح، ايمانداران را بـه وجد آورد
و شادخوانيها بـه    ها  ازترانه  جديدي  اركستر كليساكه امسال با طرح

به لرزه   را  كليسا  ميدان آمده بود در همسرائي و ُكر هماهنگ سالن
 از از تولد مسيح را كه ملهم روحاني و زيبايي در آورد و فضاي

سالمهاي  گرامي درودها و و مهربان ياران                          
گرم من و همـكاران مرا در اين آغازيـن                            
آرزو. بپذيريد 2009روزهاي سال جديد                            
اوقات كه درپيش داريم را دارم روزهايي                            
شيرين، پر بركت و آرامي بـراي فرد فرد                            
.شما عزيزان و خانوادة گراميتان باشد                            

با تمام پستي و  2008همانطور كـه مستحضر هستيد، سال 
بلنديهايش و با تمام روزگار خوش آن به اتمام رسيد و 

ما در . ورقي ديگر بر صفحة روزگار ما انسانها رقم خورد
حالي اين روزهاي اولية سال جديد را پشت سر ميگذاريم 
كه نه تنها از اخبار جنگها و درگيريهاي آن كاسته نشده 
است، بلكه اين موضوع يكي از نكاتي است كه بسياري از 

اما شكر خداي را كه همچنان. مردم را نگران ساخته است  
چنانكه آمده است؛    . كنترل همه چيز در دستهاي اوست  

شكر و سپاس و مّنت و عزّت خداي را   
 پروردگار خلق و خداوند كبريا
 دادار غيب دان و نگهدار آسمان

 پرور و خالق رهنما رزاق بنده
اآلن   و  بـودم   جـوان   من  فرمايد،  مي  خود  حضرت داود در مزامير 

نه نسلش  و ام نديده پير هستم و مرد صالح را هرگز متروك
چشمان خـود  فرمايد؛   همچنين مي.  را كه گداي نان بشوند
بر آسمانهـا  )  خداوند( افرازم، اي كه   را بسوي كوهها برمي

 ... اي جلوس فرموده
عزيزان، بيائيد در اين سال جديد ما هم با كالم خدا يكدل 

وبركات   رؤياها  خودش  خاصان  براي  خدا  كه  باوركنيم  شده،
 خود را بسوي خدا كه ما نيز چشمان كافيست .نيكويي دارد

برافرازيم، به ملكوت او بيانديشيم و درپي برقراري صلح و 
 .سال نو ميالدي مبارك باد. آرامش در بين اطرافيان خود باشيم

 

 2009لُس آنجلس ژانويه 
 الناتان باغستاني

ش
 گزار
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2009ژانويه     39شمارة      سال چهارم  سخنانش را قبول نميكردم آنها همه درست بود ولي من اهميت نميدادم و . گفت من نيم پيش وقتي خواهرم از مسيح به و يكسالحدود  
ام را  بايد درمان ميكردم و تحت شيمي درماني قرار ميگرفتم روحيه. حاضرنبودم بپذيرم تا اينكه حدود يازده ماه پيش به بيماري سرطان مبتال شدم

حقيقت را در  ميگويد، كه اگر خواهرم راست ميگذشت، از خدا خواستم روزهايم با ناراحتي. هيچ راهي نداشتم. گريه ميكردم باخته بودم و مرتب
كه در بيمارستان داخل اتاق عمل بودم  خواب ديدم. كرد خوابي كه شايد زندگي من راعوض. درست شب قبل از عمل خواب ديدم. خواب ببينم

گفتم . تو را عمل ميكنند: درعالم خواب پرسيدم چه ميكنيد؟ گفتند. مسيح هم باالي سرم بود. تمام دكترها باالي سرم بودم و خودم را ميديديم
گريه  وقتي از خواب بلند شدم. كه قلبم را پيوند ميزنند با چشمهاي خودم ميديدم. قلب مسيح را به تو پيوند ميزنند! چه عملي؟ گفتند عمل قلب

خوشحال بودم خيلي . حس ميكردم مسيح هم نگران من بود حس ميكردم هرجا هستم با من است و من را تنها نميگذارد. باورم نشد. ميكردم
و با وجود او . كه هست گرفتم و ميدانستم اين مريضي من عاملي بود تا مسيح را بشناسم و باوركنم من از همان موقع شفاي خود را! خوشحال

 نگين . اي من راو تنها نميگذارد بودكه تمام سختيهاي اين دوران را تا اكنون پشت سر گذاشتم و ياد و عشق او هرگز لحظه

 

           

از عزيزاني كه              
هايشان در آگهي مايلند        
اين ماهنامه درج گردد،         

شمارة  با  است  خواهشمند 
)818( 522 -1525: تلفن  

.تماس حاصل فرمايند  

آگهي    سطر3  
دالر 30فقط   
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كه سابقاً  لويين شرلي
در  فيلم هاي  مبتذل 

نقش داشت، بعد از اين 
كه   به   عيسي   مسيح 

ايمان آورد از زندگي و 
كار گناه آلود خود توبه 

كرده و بر عليه 
كمپانيهاي سينمايي كه 
مشغول تهيه فيلمهاي 
مبتذل و ضد اخالقي 
هستند، جنگ خود را 

. شروع كرده است  
 

پس از هفت ماه 
مداوا از زخمها و 
آسيبهاي رواني 
 شرليبود،  آلود به آنها دچار شده گناه كه در اين صنعت

تا شايد  آغازكرده را برضد فيلمهاي مبتذل خود مأموريت
پيام اوكمكي درجهت گسستن بندهاي بسياري،كه اسير 

اوسعي بركشف اين . جنسي هستند باشد سكس و مسائل
حقيقت بر جامعة آمريكا دارد كـه صنعت بيليون دالري 

ها  خانواده نابودي فيلمهاي ضد اخالقي، درصدد و سكس
خود  سايت او در وب. كاري ميباشد و اغوا ازطريق دروغ

ميگويد : است كرده  كـه در راستاي ايـن مأموريت تهيه 
كـه از  ايـن صنعت ميشنوند ايـن  بعضي از ايـن قربيهايي

ولي طـبق . است كه فيلمهاي سكسي هيچ ضرري ندارند
سايتهاي  نفر از ميليون 71 ،2005آمارهاي موجود در سال

 از كـل درصد   42.7تـعداد ايـن و  اند مبتذل بـازديد كرده

اگر درآمد اين صنعت . كنندگان اينترنت ميباشند استفاده
درسال  كه بايدگفت كنيم مقايسه ماكروسافت را با كمپاني

و همراه ديگر  سيستم عـامل  ايـن كمپاني بـا فروش 2004
مـيليون دالر  36.8محصوالت خود بـه درآمـدي بـه مبلغ

با مقايسه اين آمار و ارقام ميتوان رشد ايـن . رسيده است
نه تنها سايتها و  .وضوح ديد صنعت را درجامعة آمريكا به

فيلمهاي مبتذل اعتيادآور ميباشد بلكه دروغهاي بسياري 
هـا ترويـج  نـيز در مـورد زن و مـقام آن در بـين خانـواده

اين صنعت نه تنها از زن بعنوان كاال جهت فروش . ميكند
وسود استفاده ميكند بلكه ارزش زن درجامعه را نيز پائين 

جهت  اي در كاال و وسيله يك آنها زن را تبديل به.ميĤورد
 وسعي دارند اين حقيقت ارضاي شهوات جسم ميگردانند

كه زنها، انسانهايي هستند بـا ارزش و داراي احساس و  را
سايـتها،  نتيجه ايـن فيلمـها و وب. احـترام، مـخفي سـازند

تزريق اين طرز تفكر در بين مردها و در زندگي روزمره 
اين صنعت كه چون مرض رشد ميكند، در . آنها ميباشد

تمام دنيا ريشه پيدا كرده است و بسياري را در تمام نقاط 
.                                        جهان مسموم گردانيده است  

كه اكنون صاحب خانواده و فرزندميباشد، داستان  شرلي 
چگونگي ايمان  ساله و10نـجات خـود را از ايـن اسارت

مسيـح را در مـجالس،  اش، عيسي يـگانه مـنجي خـود بـه
كنفرانسها، كليساها، تلويزيون، راديو، اينترنت، زندانها و 
هرجـاي مـمكن و از طريق هـر وسيلة مـمكن بـه گـوش 

.                                                          جهانيان ميرساند  

از   ايـران   ربـانـي    جماعـت   ناظركليساهاي ايشان  
تـريـن     بـرجسـتـه    از    و  شده   شناخته   هـاي   چهره

مسيحيان ايران بود، اسـقـف    شخصيتهاي جامعه
هايك در ايـجاد همكاري و اتـحاد بيشتر بـيـن   
كليساهـاي پروتستان ايـران نقشي كليدي ايـفـا  

درحــالـي   1994ژانـويه19درتـاريخ  وي نمودند،
راه توسـط    در بين  بود  كه عازم فرودگاه مهرآباد

قـتـل     بــه   مظلومـانـه    مزدور ربـوده شـد و افرادي
زنـده    وي،  از  در آخرين نامة بجا مـانـده  ...  رسيد

كه در كليـسـا     ام  آماده  من:  ياد هايك مي نويسد
ديگران بتوانـنـد     باشدكه  كنم  خود را تقديم  جان

را   خـود   خداوند  در آرامش و صلح، بدون ترس
 ...نيايش كنند

و   ايسـتـاد    خاطر مسـيـح   او دليرانه تا پاي جان به 
غيرت بـرجـاي     و  شهامت  از  براي همة ما الگويي

 گرامي باد يادش.                                        نهاد

  
 
 
 
 
 
 

 

در   وقـتـي  .  آورد  بـار   بـه   را  امتيازات بسيـاري   سودها و  او
 Temple Baptist Churchشهر فيالدلفيا هستيد، به كليساي

 از  هــمـچـنـيـن       و  نفر ظرفيت دارد سري بزنيد 3300كه

هـزاران فـارغ       كه تا به حال  Temple Universityدانشگاه 
بـيـمـارسـتـان        همچنيـن .  التحصيل داشته نيز ديدن كنيد

كانـون  ” و مركز)  Good Samaritan Hospital(سامري نيكو 
. كه صدها كودك زيبا در آن هستند را ببينـيـد  “  شادي
هـيـچ     كـه   به اين هدف ساخته شد“  كانون شادي” مركز

آن   از  خـارج   را  كودكي در آن حوالي روزهاي يكشنبه
ميتوانيـد    مركز  همين  اتاقهاي  از  دريكي .نماند باقي محيط

كـه    دخترك ببينيـد   آن  عكسي از صورت زيبا و شيرين
جمع شده بـود،    فداكاري كه با نهايت پولش، سنت 57با

آن،   دركـنـار  .  زد  رقـم   را  انـگـيـزي     حيـرت   چنين تاريخ
 ول  كـان .  اچ  راسل  دكتر  مهربان،  كشيش  آن تصويري از

چشـم    بـه   اسـت “  گورستان الماسـهـا  ” كتاب  كه نويسنده
مـيـدهـد      نشـان   بودكـه   حقيقي  يك داستان  اين.  ميخورد

انـجـام     سـنـت    57  بـا   كارهايي  چه  كه  خداوند قادر است
 .دهد

 اي پر از محبت هديه
 

كـوچـك     كليـسـاي    كنار يك  روزي دختركوچكي 
را   كليـسـا    محلي ايستاده بود؛ دخترك قبالً يكبار آن

 كـه   همانطور  . بود  شلوغ  شدت  به  چون  بود  كرده  ترك

مـن  ” : گـفـت    هق  هق  و  باگريه  شد، رد كشيش ازجلوي
 “!نميتوانم به كانون شادي بيام

و   كـهـنـه     پـاره،   كردن به لباسهاي پاره  كشيش با نگاه
دسـت    و  بزنـد   علت را حدس  كثيف اوتقريباً توانست

براي نشستن   جايي  و  برد  داخل  به  و  گرفت  دخترك را
از   دخـتـرك  .  كـرد   پـيـدا    شـادي   كانـون   او دركالس

خـوشـحـال      انـدازه   جا پيدا شده بود بي  اينكه براي او
بـراي    جـايـي    كه  هايي  شب موقع خواب به بچه  بود و

چندسـال  .  فكرميكرد نداشتند عيسي پرستيدن خداوند
فـقـيـرانـه       كوچك در همان آپارتمـان   آن دختر  بعد،

 هـمـان    بـا   او  والـديـن    . كرد  كه داشتند، فوت  اي  اجاره

دوسـت    دخترشان  با  كه  مهرباني  و  كشيش خوش قلب
و   وكـفـن    شده بود، تماس گرفتند تا كارهاي نهايـي 

كه داشتند بـدن    درحيني. دفن دخترك را انجام دهد
پـول    كـيـف    يـك   جا ميـكـردنـد،     كوچكش را جا به

بـه    كـه   قرمز چروكيده و رنگ و رو رفته پيدا كردند
دور ريختـه   آشغالهاي از را رسيد دخترك آن نظر مي

و   پـول   سـنـت    57  كـيـف    داخـل   . كرده باشد شده پيدا
بـد    يك خط  با  يك كاغذ وجود داشت كه روي آن

 بـه   كـمـك    بـراي   پـول   اين” : بود  و بچگانه نوشته شده

تـر    بزرگ  كوچكمان است براي اينكه كمي  كليساي
شـادي    كـانـون    بـه   بـتـوانـنـد      هاي بيشتـري   تا بچه  شود

آن دختر توانستـه    كه  اين پول تمام مبلغي بود“ .بيايند
بـراي    محبت  از  پر  اي  هديه  طول دوسال بعنوان  بود در

از   پـر   چشـمـهـاي     با  كشيش  كه  وقتي  . كند  كليسا جمع
پـس    كـنـد؛    چـه  را خواند، فهميدكه بايد اشك نوشته

كليسـا    سرعت سمت  و به  وكيف پول را برداشت  نامه
خـود    از  و  رفت و پشت منبر ايستاد و قصه فداكـاري 

احسـاسـهـاي      او.  كرد  گذشتگي آن دختر را تعريف
پول كافي   و  شوند  مشغول  تا  كليسا را برانگيخت  مردم

امـا  .  تر بسازنـد   كليسا را بزرگ  فراهم كنند تا بتوانند
 كه از اين داستان  نشديك روزنامه  داستان اينجا تمام

 دالل  يـك   آن  از  بـعـد  .  كـرد   را چاپ  خبردار شد، آن

قـطـعـه      و  خـوانـد    را  روزنـامـه    معامالت ملكي مطلب
دالر   هـزار   هـزاران   كه  كليسا پيشنهاد كرد  زميني را به

آنـهـا     كـه   شـد   وقتي به آن مرد گفـتـه  .  ارزش داشت
توانايي خريد زميني به آن مبلغ را ندارند، او حاضـر  

. بـفـروشـد     كليسـا   سنت به 57شد زمينش را به قيمت
تـعـداد     و  كـردنـد    هـديـه    كليسا مبالغ بسيـاري   اعضاي

دست آنهـا    به  زيادي چك پول هم از دور و نزديك
كوچولـو    در عرض پنج سال هديه آن دختر.  ميرسيد

پـول    زمان  آن  براي  كه  شد  پول  دالر 250000تبديل به
 محبت فداكارانه). 1900درحدود سال(خيلي زيادي بود 
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نويس انجيل   نسخة دست
 يوحنا به فروش ميرسد

 

  اطالع  پايگاه  ،ايكنااز   نقل  به  گزارش  طبق
 مينويسـد،  مطلب بابيان اين” المنار”رساني

يونـانـي    زبان  يوحنا بـه  انجيل   نسخة اين 
كـه    رسـد  مـي   مـيـالدي    200شده و قدمت آن به سال نوشته 

  .برسد هزار دالر به فروش  460رود مبلغ انتظار مي
 بـاره   ايـن   در  لندن  خطي  هاي نسخه  كارشناس  بولتون  تيموثي

 متـن   نسخة قديمي  دومين  يا  نخستين   خطي، نسخة اين :گفت

 خطـي   هاي مشهورترين نسخه  و   زيباترين   از   كه  يوحنا است

 نسـخـة    از   قطـعـه    ميشود اين   يادآوري  .شمار ميĤيد  به  انجيل

 منطقـة    در   ميالدي  1922 سال   در   يوحنا   انجيل قديمي خطي

 هاي گروه  نخستين  كه ) كيلومتري قاهره200 ( مصر  اكسيرنكوس

و     شـده     پـيـدا    انـد،     كـرده   زندگي     مكان  در  اين   مسيحي
 ايـن   معتقدند،   شناسان   و باستان  خطي  هاي نسخه  كارشناسان 

                 .شده است  نوشته اسكندريه مصر در شهر  نسخه

دشمن چون از همه حيلتي فرو ماند  
 .  سلسلة دوستي بجنباند

 پس آنگه به دوستي كارها كند  
 سعدي .كه هيچ دشمني نتواند
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 ...ادامه ازشمارة قبل

مـردم    از  خيلي  .فهمم  را نمي  كه آن  است  اين  مسئله  )3
و   مفسـريـن   كار كتابمقدس كه خواندن دقيق ميكنيم فكر

ايـن    واقـع   در  ولي.است  اهل فن  دانشمندان كتابمقدس و
 كـه   دارد  وجـود   زيـادي   راهنـمـاي    كتابهاي.  طور نيست

: ماننـد   .كرد  استفاده  كتابمقدس  مطالعه  آنهابراي  ميتوان از
دائـره    عهدجـديـد،    كتابمقدس،تفسيركاربردي  راهنماي
يـاب    آيـه   كـتـابـمـقـدس،       كتابمقدس، قاموس  المعارف

 تـرجـمـه     از  كـه   اسـت   مهـم   همچنين.  كتابمقدس و غيره

بـهـتـر      را  تر استفاده كنيد تا مفهوم كتابمقدس  هاي ساده
تـفـسـيـري       هايي مانند هزاره نو يا ترجمه  ترجمه. بفهميد

 . عهد جديد يا انجيل شريف
اكـثـراً      را  حـرف   اين.  كننده است  خسته  كتابمقدس  )4

 نـكـرده    تجربه و اند نخوانده را كتابمقدس خود كه افرادي

درسـتـي     بـه   آن  از  اند  كه نتوانسته  افرادي  اند ميگويند و يا
خسـتـه     اصالً  و است متنوع خيلي كتابمقدس.كنند استفاده
بخوانيـد،    را  روت  كتاب  ميخواهيد  رمان  اگر  .نيست كننده

اعـمـال     يـا   يونس  داريد كتاب  دوست را اگر ماجراجوئي
و   داريـد   دوســت  را  جــنـگ   اگــر  .بــخـوانــيـد    را  رسـوالن 
كتابمقـدس    در  .بخوانيد  را  داوران  كتاب  جنگي  داستانهاي

رسوائـي  )  يوشع  كتاب(  درجنگ  تسخير  مورد  در  داستانهايي
نيـرنـگ     و  دروغ و) 2باب سموئيل دوم در بتشبع و داود( خجالت و
 . يافت ميشوند) 5حنانيا و سفيره دراعمال(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
داسـتـان،     :داده  جا  را  چيزها  مختلف  انواع  خدا دركالمش

كـه    اسـت   اين  اگرطبيعت شما.  نبوت  نامه، شعر، تاريخ و
شـويـد،     مي  جذب  دركتابخانه زود به كتابهاي بيوگرافي

داريـد    دوسـت   را  شـعـر    اگـر .  پس با اناجيل شروع كنيد
صـرف    غـزلـهـا     غـزل   و  وقت خود را در بررسي مزاميـر 

 .كنيد
در   تـوانـم    مـي   من نميدانم كتابمقدس را چگونه)  5

 . زندگي عمالً بكار ببرم

4 
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براي اينكه در ايراد  يك سخنران،  
 سخنان خود موفق باشد، به اين معناكه

در شنوندگان و بينندگان تأثير بگذارد و آنها با          
هاي خوش مجلس را ترك گويند و نكات و عناويني از سخنراني  خاطره

كنند  آدابي را رعايت و ياد بسپارند، ميبايد مالحظاتي را مد نظر داشته را به
:كه عمده آنها به اين قرار است  

پـوشـش     بـه   كاله و عينك و آنچه كه  ، لباس وآراستگي ظاهري
و   اوضـاع   بــا   مربوط است بايد متنـاسـب    پوششي  و احياناً زينتهاي

جـلـف     نـه   بـاشـد،    سـخـنـران     احوال زمانه، سن، جنس و موقعيت
 .آراستگي است از لوازم متعارف و زيبايي البته پاكيزگي. وسبك

 

سـر    يـك   حـتـي    كلـي   و جزيي بيماريهاي شك بي جسمي، سالمت
يـك     ارائـه     نـحـوة      در    تـوانـد    مي   مفرط   خستگي  يا   معمولي درد 

. سـازد   قرار  بي  و  توان  كم  را  سخنراني تأثير منفي بگذارد و شخص
در اين وضعيتها شنوندگان ناسالمتي و ناراحتي ناطق را معـمـوالً   
درك ميكنند و در همدردي ناخودآگاه با او كمتر به سخنـانـش   

و   كـلـمـات     گوش ميدهند و سخنران نيز بـه راحتي از عهدة بيـان 
 .آيد جمالت بر نمي

      

سخنراني آداب   

 

 هايي براي   بهانه
 كتابمقدس   نخواندن

 هاي آن   حلو راه 

 دانستنيها

 ديويد ميس : نويسنده  
 ميكائليان. ط: مترجم  
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اي    احساس  عده    
نادرست را عصبانيت  

طبيعي  بسيار كه دانست بايد ولي ميدانند
عصبانيت عبارتست از نارضايتي . است

ممكن  احساس اين .موجود وضع دربارة
 هاي اگرشانه مثالً.باشد فاديه بي كامالً است
خود  نيروي بكوبيد، اي بسته در به را خود

از   كه اين علت به اگر .ايد داده هدر به را
زندگي زناشوئي خود ناراضي خواهيد 

ولي اگر عصبانيت شما باعث شود . شد
كه اقدامي به عمل آوريد كه كليد در 
بسته پيدا شود يا تعديالتي در زندگي 

موفق  خود كار در آيد، عمل به زناشوئي
در واقع بيشتر ترقيات بشر به . ايد بوده

فرض . همينطريق حاصل گرديده است
كنيم كه پرويز و مهين، بعد از مشاجرة 
شديد در مورد كاغذهاي روي ميز، به 
آرامي بنشينند و از خود و از يكديگر 

  است ممكن .دارند مشكلي چه كه بپرسند

شديد   عصبانيت علت پرويز،“بگويد مهين
  آيا .باشد كاغذها همين فقط نميتواند تو

”   نيست؟ ديگري چيز تو عصبانيت علت
ساكت  اي دقيقه چند پرويز است ممكن

”.  حق با توست“بنشيند و سپس بگويد 
پرويز  مشكل هشياري با بايد مهين سپس

در اين موقع تمام حقايق . را پيدا كند
  خانم كه مهين .شد خواهد روشن

گرديد  خواهد متوجه است هوشمندي
ناراحتي پرويز درمورد رابطة جنسي  كه 

اقرار  سپس .دارد ضرر خانواده و او براي
      را خود تفاوتي بي علت نمود خواهد

اين دو . داند و دست خود او نيست نمي
مشكل  و موضوع به مشاجره از استفاده با

آنهافرصت   موقع اين در .اند رسيده اصلي
خواهند داشت كه در صورت لزوم با 

تعديالت  مطلع اشخاص از گرفتن كمك
  زناشوئي زندگي و آورند عمل به را الزم

البته  .دهند نجات احتمالي خطر از را خود
اثر  بر تعديالت تمام كه نيست الزم

مشاجره انجام شود و بايد بدانيم كه 
ظاهر  اصلي ناراحتي درمشاجرات گاهي

.                                            نميگردد  
... ادامه در شمارة بعد     

يزناشوي زندگي در موفقيت   

 
 
 
 

 

 ترس بيمارگونه چيست؟
 

موقعيتهـاي    غيرمنطقي از اشيا يا  و   مفرط به ترس” بيمارگونه ترس“
اختـالل    فرد  اجتماعي  و  شخصي در زندگي كه شود گفته مي خاص

فـرد    اين ترس به حدي است كه باعث خودداري.  كنند ايجاد مي
سختـي   به حداقل شود يا مي آور گرفتن درموقعيتهاي هراس از قرار

يـا    برخورد با اين اشيا.  تواند موقعيتهاي ياد شده را تحمل كند مي
تـوان    گاهي نمي. كند موقعيتها اضطراب فراواني در فرد ايجاد مي

” بيمارگونـه “ و ”   منطقي“ مرز مـيان ترس زا شناخت عوامل وحشت
بـه    شايد به همين دليل باشدكه مبتاليـان .  شناور و نامشخص است

تـازه    اين افراد.  افتند فكر درمان آن مي  خيلي دير به  ترس غيرمفيد
تــرس    اختـالل “ برند كـه در مرحلة  زماني بـه اختالل خود پي مي

و   مفاهيـم   از  زمان كه در آن فرد هم  اي مرحله  قرار دارند؛”  عمومي
كـه    رسد جايي مي نهايت به حالت در اين. ترسد اشياي بسياري مي

 .دهد طور كامل از دست مي فرد مبتال اعتماد به نفس خود را به
  بـه   دارد،  وجـود   ” ترس بيمارگونه“ داليل بسيار متفاوتي براي بروز

اي ناگوار مثل سقوط هواپيما، انفجار يا چيـزي   عنوان مثال تجربه
هـم    بــه    مترو  در  شخص  حــال  گـاهي:  تر شبيه به آن يـا حتي ساده

وجـود    هـم   انسانهايي  البته. گذارد ميخورد و تأثير بدي روي او مي
تـرس    مثالً.  دارند كه نميتوان گفت ترسشان ازكجا نشأت ميگيرد

از   خـرس   و  گرگ  پاي  كه مدتهاست  از حيوانات درنده درمناطقي
 . زندگي روزمره انسانها بيرون رفته كمي غريب است
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 آيا خدا وجود دارد؟ چه شواهدي وجود خدا را ثابت ميكنند؟      
 

  اي  كه خدا وجود دارد، همچنان عده كتابمقدس ميگويدكه هر چند وجدان ما گواهي ميدهد  

 مردمي درصدتمام98) 1:14مزمور( .خدائي نيست احمق در دل خود ميگويد: حضور و وجود او را انكار ميكنند

اي به وجود  هاي مختلف فرهنگي، تمدني، و منطقه اند، اعم از زمينه كه در طول تاريخ بشريت بر زمين بوده
  .باشد شده فراگيري گيري چنين اعتقاد شكل باعث ويا چيزي پس ميبايستي شخصي .اند خدا معتقد بوده نوعي

چون !اي اي يهوه خداوند ما، چه مجيد است نام تو در تمامي زمين، كه جالل خود را فوق آسمانهاگذارده 
اي، پس انسان  كه صنعت انگشتهاي توست، و به ماه و ستارگاني كه تو آفريده به آسمان تو نگاه ميكنم

 كمترساختي كه از او تفقدنمايي؟او را از فرشتگان اندكي آدم كه او را به يادآوري، و بني چيست
 !زمين يهوه خداوندما،چه مجيد است نام تودرتمامي اي.اكرام را بر سر اوگذاردي جالل و وتاج  

هزار  60ساالنه سيگار در ايران 
 گيرد  قرباني مي

  

 هاي دبيركل جمعيت مبارزه با مواد مخدر  ه بنابه داد
 مصرف سيگار و درمان بيماريهاي   در ايران، هزينة

 ميليارد 3000ناشي از آن، بيش از 
 كنترل و  از قانون جامع. تومان است

 مبارزه با دخانيات تنها بخش
 .كوچكي از جامعه خبر دارد 

 

دبير كل جمعيت مبارزه با مواد مخدر در ايـران از       
استعمال سيگـار    به دليل  هزار نفر 60ساالنه مير و مرگ

گزارش خبرگزاري مهر، در ايـران    به.  خبر داده است
سال سيگار ميكشـنـد،   15درصد مردان باالي27تا 25

كـرده    اعالم  درصد  4تا  5/3را نيز رقم زنان سيگاركش
ايران استعمال سيگار   درميان زنان تحصيلكردة.  است
درصد جمعيت 15  . است  زنان  هاي سايرگروه  از  تر رايج

مــيـزان     و  كشنـد  مي  سيگـار  ميليون نـفر10يعني  ايران،
ميلـيـارد    60تا 55كشور  مصرف ساالنه سيگار در اين

 20ايــران   در  سـيگـار   نـخ  هـر  متوسط  قـيمت  . نخ است

 جـامعه ساالنـه   كه  اي هزينه  ترتيب، اين وبه تومان است

مـيـلـيـارد     1100  به  پردازد مي  دخانيات  از  نوع  اين  براي
اين در حالي است  كه  دو  برابر اين .  رسد تومان مي

هـاي درمـان        رقم  را  دولت  هر  سال صرف  هزينه
ايـران  .  كند از مصرف  سيگار  مي   هاي ناشي بيماري

دومين كشور دنيا به لحاظ داشتن قانون جامع كنتـرل  
دهنـد   مي  نـشان  مـطالعات.  و مبارزه بـا دخانيات است

درصد مردم از وجـود   4كه در شهري مثل تهران تنها
  نـوع   ياد  شده، هر  بنا به  قانون . چنين قانوني با خبرند

و  غير مستقيم  و يا   مستقيم    ،  تشويق ،  حمايت تبليغ
،  اكيداً ممنـوع   دخانيات   استعمال  افراد  به    تحريك

سـال  18است و فروش يا عرضة سيگار  به  افراد  زير 
استعمال دخانيـات در    .  شود مشمول جزاي نقدي مي

امكان عمومي  و  وسايل نقليه عمومي  نيز  ممنوع و   
افـزايـش   . هاي سنگين نقدي است مستوجب مجازات

درصدي قيمت سيگار در هر سال از طريق اعمـال  10
آمـوزش    بـراي   درآمدها  بخشي از اين  صرف  و  ماليات

از  ديگر مواد    جامعه نسبت  به خطر كشيدن  سيگار
 .مندرج درقانون كنترل و مبارزه با دخانيات است

شـده در ايـن        بودن  جرائم در نظر گرفته هم پايين   
مـردم    سـازي  قانون، هم عدم تالش دولت براي آگاه

از وجود چنين قوانيني و  هم  فشارهاي اجتماعـي و    
مناسبي براي استعـمـال     فرهنگي و اقتصادي كه زمينه

از   مـانـع    كـنـون    تر هستند تا سيگارو مواد مخدر قوي
نـيـز     ايـن .  اند كاهش مصرف دخانيات در ايران شده

سيگار در ايران با سودهاي نجومـي   كه تجارت هست
بـانـدهـاي      هـم   و  دولـت   هنگفتي همراه است كه هـم 

بـاعـث     امـر   هميـن .  برند قاچاق سيگار از آن سهم مي
مـراكـز     از  يـكـي    شده كه شركت دخانيات در ايـران 

كـانـونـي     گاه حساس اقتصادي تلقي شود و گاه و بي
 . براي بروز فساد و اختالس و باندبازي باشد
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 دركتابمقدس جايگاه زنان
 كسي بودكه زن راتشويق اولين مسيح  

 در آن زمان كـه زنان به حساب . كرد
 وقتي مريم عطر بر پاهاي . آمدند نمي

 در  عيسي  كه  و هنگامي عيسي ريخت
او   نـزد   عطرگرانـبـهـا     اي با شيشه  شد، زني  ابرص  عْنيا در خانة شمعون  بيت

ديـدنـد،     را   ايـن  چون   اما شاگردانش.   ريخت  برسر وي  بنشست  ، چون آمده
  ايـن   بـود    مـمـكـن     زيـرا  اسـت؟   شده  اسراف  چرا اين:  ، گفتند نموده  غضب
كـرده،     درك  را   ايـن   عيسي. شود  فقرا داده  و به  فروخته  گران  قيمت  عطربه

  كـرده  مـن  بـه   دهيد؟ زيراكار نيكـو  مي  زحمت  زن  چرا بدين:   گفت   بديشان
  ايـن   و.  نـداريـد    نزد خود داريد اما مرا هميشه  فقرا را هميشه  زيرا كه.  است

  بـه  هـرآيـنـه   .  است  كرده  من  دفن  ماليد، بجهت  عطر را بر بدنم  اين  كه  زن
شـود،     كـرده  موعـظـه    بشارت  بدين  عالم  در تمام  هر جاييكه  گويم شما مي
 13الي 6: 26متي. او مذكور خواهد شد  يادگاري  نيز بجهت  زن  كار اين

  شـهـري    او درهر  شدكه  واقع  بعد از آن  و  . بودند  شاگردان همراه هميشه زنان
  دوازده   آن  و  مـيـداد     بشـارت   خدا ملكوت نمود و به مي  ، موعظه گشته  و دهي
بـودنـد،    پليد و مرضها شفا يافـتـه    از ارواح  چند كه  و زنان.  بودند مي  با وي
يـونـا     و  بودند،  رفته  ديو بيرون  از او هفت  كه  مجدليه  به  معروف  مريم  يعني

  امـوال   از   ديگركـه   از زنان  و بسياري  و سوسن  خوزا، ناظر هيروديس  زوجه
  . كردند مي  خود او را خدمت
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بررسيها نشان ميدهد آزار در ميان كودكان خياباني و كار  بسيار بيشتر  
ميتواند تأييدي بر افزايش  كودكان در ايران است، و آمار روبه رشد اين

سال 18تا10، ده درصد از كودكان بين75در سال . آزاري باشد كودك
دهم درصد 7و12اين تعداد به 85اند اما مطابق آمار سال كاربوده مشغول
آمار  به توجه با .ميشود هزاركودك را شامل 660ميليون و كه يك رسيده

هزار  600جمعيت و تعداد دانش آموزان هم اكنون بيش ازسه ميليون و
كار و خياباني  تعدادكودكان. كودك خارج از چرخةتحصل قراردارند

 دقيقاً مشخص نيست و نهادهاي مسئول نه تنها آمارتشكلهاي غير دولتي
 .را قبول ندارند كه در مورد آمار يكديگر نيز ترديد نشان ميدهند

 

دهد درسال جاري تعدادكودكان خياباني  سازمان بهزيستي گزارش مي
تاكنون حدود . شناسايي شده در تهران به نسبت سال پيش دوبرابر شده

سازمان بهزيستي  كه اند، آماري شناسايي شده كار خياباني هزاركودك7
دانيم  هزار كودك كار خياباني در تهران است كه ما نمي 20ارائه داده

 . اند برچه اساسي به دست آوردهاين آمار را 

نگري اصـالً صـفـت بـدي نـيـسـت                      كنترل دخل و خرج و آينده
كه جداشدن از آن مـحـال         چسبيم اما بعضي از ما چنان به پول مي

دانـنـد      مـي ” روانـي ” روانشناسان خساست را يك نوع مشكل.  است
روانـي در هـمـه          -چون معتقدند افراد مبتال به اين اختالل روحـي 

احساسـات    امساك هستند؛حتي در ابراز  رفتارهايشان دچارخست و
از ايـن    .  دادن محبتشان به همسر، فرزندان و اقوام نـزديـك     و نشان

يـك مشـكـل          ميكنيم تا با خسـاسـت بـعـنـوان         شماره به بعدتالش
رواني و تأثير آن بر روابط زوجـهـا و شـيـوة رفـتـار بـا                      -روحي

 .روانـي آشـنـا شـويـم           -همسر مبتال  بـه ايـن اخـتـالل روحـي             
 

هاي  يكي از ويژگي”  سخاوت روح“ از نظر علم روانشناسي
رواني و رفتاري است كه تقريباً در همة افراد -مثبت روحي

اما دربرخي افراد . داردتفاوت در ميزان آن وجود  با اندكي
يا فرصت بروز وظهور پيدا نميكند  اجازه رفتاري ويژگي اين

 .ميكند تبديل)اسكروچ(خسيس فردي ناتواني،آنها را به وهمين
انداز كردن، رفتارهاي فردي  خساست در شيوه خرج و پس

 گيـري،  گوشهديگران،  با  ارتباط  دربرقراري ناتواني واجتماعي،
امتناع از حضور در جمع، تـوجه بيش از حـد بـه رفتارهاي 

مشاهـده  ...  ديگران و بررسي رفتارهاي آنها به قصد انتقاد و
 !آنها حتي در ابراز احساسات هم خساست ميكنند.شود مي

كـه    اي  از ايـن     مديـر مؤسسه   بـه ايـن مـثال تـوجه  كنيد؛ 
كنند، آگاه است اما خساست  كارمندانش به خوبي كار مي

دهد تا با پاداش مالي يـا حداقل تشويق زبانـي   او اجازه نمي
 .از همكارانش تشكر و تقدير كند

 

به صورت بالقوه در ايـن فـرد وجـود    ”  سخاوت“ در واقع  
شود ولي خسـيـس    دارد چون متوجه تالش كارمندانش مي

اش را نشـان     شود كـه سخاوتمندي بودن او مـانع از آن مي
اين نمونه يكي از هزاران نـمونه ناتواني در برقـراري  .  بدهد

  .ارتباط با ديگران به دليل خساست است
 ادامه در شمارة بعدي

هاي تهران طالعات جالبي دربارة نام محلها  
 
 
 

هاي تهران اطالعاتي  با استفاده از منابعي دربارة نام برخي محله
.ايم كه در ادامه ميخوانيد گردآورده  

 

)                                                                   در نزديكي تجريش(دزاشيب   
  كه قلعة بزرگي  روايت شده است

وجود ” آشب“در اين منطقه به نام  
داشته است و در گذشته نيز به اين 

و در دزج سفلي و  دزآشوبمنطقه 
.ميگفتند ددرشولهجه محلي    
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  هاي ، و نيز فرقه و پروتستان  ، ارتدكس كاتوليك:  بزرگ  فرقة  سه  به  مسيحيت 
 .  است  ارتدكس  كليساي  تشكيل  آن  تجزية  اولين  كه  شده  تقسيم  تري كوچك

 

و .  اعتقاد اسـت   درست  معناي   به و  يوناني  اوتدوكس  لفظ:  ارتدوكس
  ها واعتراف اعتقادنامه  طبق  مسيحي   ايمان  مخصوصاً درمورد پيروان

  وصـف    بعنوان  رود، ولي كارمي   به  مسيحي  بزرگ  هاي فرقه  هاي نامه
  كليساي. گردد مي  اطالق   شرقي  اوتدوكس   كليساي   پيروان  ، به خاص

 .  العقيده  و مستقيم  سنتي  مسيحيت  جامعة  يعني اوتدوكس؛
  دينـي    و دراصطالح   است   عمومي  و   كلي   معناي   به   كاتوليك:  كاتوليك
شود؛ نيز در مـورد   مي  گفته  و جامع  عام  ، در مورد كليساي مسيحي
  كليسـاي .   شده  منشعب غربي  كليساي  و  قديم  نشدة  منشعب  كليساي
  نـام    بـه   غـربـي    شده  و منشعب  ارتدوكس  نام  به  شرقي  شده  منشعب

 .  است  شده  شناخته  كاتوليك
  و كاتوليك  ارتدوكس  دوبخش  كليسا به  درآغازكه:  انشقاق  آغاز و عوامل

 نالس   جان  نوشتة  به:ـ اجتماعي سياسي عامل: بود  دوجهت  شد، به  تقسيم
  كليسا را بـه   بارآورد؛ يعني  به  عمده  نتيجة  يك  مسلمانان  فتوحات  اثرمستقيم
لشـكـر      از آنكه  در قسطنطنيه، پس،  ائو سومامپراتور .  كرد  تجزيه  دو قسمت
از    جلوگيـري   داد، براي  فاحش  شكست يوسفوررا دركنار   عرب  مجاهدين

  ايـن   از  و  شـد    مصـمـم     مذهبي  اصطالحات  بعضي  به  اسالم  خطر نفوذ تعاليم

  كـه   نمـود   امپراتور مالحظه.   ساخت  را ناراضي  دوم  گرگوريوس  پاپ  سبب
انـد   داده  قرار  انتقاد معرف  در  را  كليسا   از خودمسيحيان  بعضي  و حتي  اسالميان
هـا   درنمازخانه  مقدس  تصاوير وتماثيل   به  نسبت  راكه  حد پرستش   به  و احترام

  ميـالدي  726درسال رو  اين از. شمارند مي  پرستي  ازبت  شود، نوعي مي  معمول
  اولـيـن     ايـن .  فرمـود   كليساها قدغن  تصاوير را در  صادر كرد و نصب  فرماني
ظهور پيـوسـت،      به  مسيحيت  درعالم  شكني  صورت  درطريقة  كه  است  قدمي

. وجـودآورد  درمغرب، به و هم  در مشرق  شديدي، هم واكنش  عمل  اين  ولي
  رم  در شهـر  خود را اجرا كرد، ولي  فرمان  نظامي  امپراتور با نيروي  در مشرق

  شـوراي   جلسة  پاپ  و  قيصر سرباز زدند  از اجرا و حكم  بعد مسافت  واسطة  به
و   صـورت  احترام برخالف   هركس صادر كردكه   داد و فتوايي  تشكيل مذهبي

  پــاپ    حـقـيـقـت      در  و   است   خـارج  ايمان  اهل  ، دركليسا باشد، ازجرگة تمثال
  نـاحـيـة    پـاپ    تـنـبـيـه       براي  عمل  امپراتور در برابر اين.  امپراتور را تكفير كرد

امـر     تحـت  و  ساخت خارج  پاپ  حكومت  ايتاليا را از حوزة  در جنوب  سيسيل
 ...ادامه درشمارة بعد     .                                              قرارداد  يونان بطرك

هاي مسيحيت تفاوت فرقه  
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 ارعاب و تهديد در
 كريسمس جشنهاي 

 

با فرا رسيدن به گزارش شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان، 
سالروز تولد خداوندمان عيسĤي مسيح و آغاز 

كريسمس و سال نو ميالدي، باز هم شاهد  جشنهاي
كه مقامات امنيتي و انتظامي همانند سالهاي  بوديم

گذشته موج تهديدات و فشارها خود را برعليه 
 نوكيشان و ايمانداران مسيحي در چندي

 .از شهرهاي ايران ادامه دادند
 

ي اطالعاتو امنيتي مقامات گذشته هاي روز درطي
تبريز، شيراز  كشور ازجمله درچندي ازشهرهاي

 و نـوكيشان از  ايـمانـداران  جـمعي و سـنندج، 

مسيحي را به ادارات اطالعات استان فراخوانده 
خواسته  و با تهديد و گرفتن تعهدكتبي از آنان

شد تـا از بـرگزاري هرگونه مراسمي بـا عنوان 
آئيهاي  وگردهم واجتماعات سكريسم جشنهاي

در ، FCNNگزارش به .مسيحي خود داري كنند
شهرتبريز با احضار چند تن از اعضاي كليساي 

به اداره اطالعات استان ضمن  ”نجات“خانگي 
و همكاري  ترويج مسيحيت به آنان ساختن متهم

تهديد  را مورد با بيگانگان خارج ازكشور،آنان
و ضرب و شتم قرار داده و پس ازگرفتن تعهد 
مبني بـر عدم برگزاري اجـتماعات مسيحي در 

 ها و ارتباط با رهبران كليسا، سپس آنان را  خانه
    .آزاد كردند

نـيـز      شيراز  مأمورين وزارت اطالعات در شهر  
را   خـانـگـي     كـلـيـسـاي      يـك   تعدادي از اعضاي

فراخوانده و با  اعمال  فشار و بـازجـوئـيـهـاي          
مـنـظـور      بـه   طوالني و اخذ تعهد كتبي از آنــان 

عــدم    كنترل بيشتر ايمانداران مسيحي خواستـار 
اعضاي كليسـا   وساير كليسا رهبران با ارتباط آنان

سنندج نيز   از  دريافتي  گزارش  همچنين طبق.  شد
 از  مسـيـحـي     نوكيشان   از  چندي   و شبان با احضار

 هـرگـونـه     ازبـرپـايـي     استان  اطالعات  سوي ادارة

 آنـان   و به منع  كريسمس  جشن  ومراسم  تاجتماعا

ــه  الزم.  شــد  داده  هشــدار ــاد  ب  در  اســت،  آوري  ي

بشـر    حـقـوق    جـهـانـي     اعالمـيـة    18مادة از بخشي
 مـراسـم    اجراي“ به  نسبت  دارد  حق  آمده، هركس

 خصـوصـي    بصـورت   چه مذهبي  وتعليمات  ديني

 .امتياز برخوردار باشد اين از” عمومي ويابطور
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شاهدان منع فعاليت 
 در تاجيكستان  يهوه

  

آمـده    به نقل از مطبوعات داخل تاجيكستان
است كه مسئوالن اين سازمان عليه نهادهاي 

فرهنگ اين كشور  گمرك و وزارت امنيتي،
سـازمـان     . به اين دادگاه شكايت برده بودنـد 

مـأمـوران     ادعا كرده بود كـه   ” يهوه  شاهدان“
هـزار نسـخـه        500  امنيتي به طور غير قانوني

 .اند ادبيات آنها را مصادره كرده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اين مقدار   اند  داشته  قصد  سازمان  مسئوالن اين
. ادبيات مذهبي را در ميان مردم توزيع كنند

ولي مسئوالن بخش اديان وزارت فرهـنـگ   
دريك نشست مطبوعاتي اظهار داشتـنـدكـه    

و   اسـت   انـدك   سـازمـان    ايـن   پـيـروان    تعـداد 
تـوجـيـه      واردات اين مقدار ادبيات غيرقابـل 

به گفته منابع كميته دولتي امنيت ملي .  است
در ”  يـهـوه    شـاهـدان  “ تاجيكستان، به سازمان

فـعـالـيـت       قانون  گذشته مكرراً در بارة نقض
هاي اجتمـاعـي     سازمانهاي مذهبي و اتحاديه

اين، وزارت   گذشته از.  هشدار داده شده بود
فرهنگ تاجيكستان پيشنهاد كرد كه فعاليت 

 دليل،  اين  به  .شود كرده اين سازمان كامالً منع

است   گرفته  تصميم  دوشنبه  شهر  نظامي  دادگاه
در قلمرو تاجيكستان ”  شاهدان يهوه” فعاليت

سازمان بين  ضمناً، نمايندگي. را ممنوع سازد
سـال    در  درتاجيكستـان ” يهوه  شاهدان“ المللي
كاذب  فرقه اين تعدادپيروان.شد نام ثبت1997

. نشـده اسـت      اعـالم   رسـمـاً    درتاجيكـسـتـان   
 در تـاجـيـكـسـتـان      ”  يهوه   شاهدان“مسئوالن 

 خودداري   همواره از صحبت  با  خبرنگاران

 . ميكنند

شيخ احمد ابويوسف، رئيس مركز ارشاد مذهبي در وزارت ديانت مصر، در پاسخ به استفتاي مردي   : شهرزادنيوز
كه به علـت    هركسي:  كه پرسيده بود، نظر اسالم در مورد مرد مسلماني كه بر اثر ايدز بميرد چيست؟ پاسخ داد

از سخن  استفاده با را ، وي فتوايشنت. العربيهبه نوشتة . آيد بيماري ايدز بميرد، از نظر اسالم شهيد به حساب مي
. بميرد، شهيد است هر كسي كه بر اثر يك بيماري داخلي: محمد، پيغمبر اسالم، صادر كرده است كه گفته بود

و   مـرگ   از  پـيـش    ايـدز،   مبتـال بـه    )  مسلمان( در صد بيماران  90شيخ احمد ابويوسف در اين زمينه تأكيد كرد كه
االزهر مصر،   دانشگاه  در  از سوي ديگر دكتر احمد رجايي، استادياربهداشت.  كنند حضور در برابر اهللا، توبه مي

 اما، در زميـنـة  .  ترين رقم در سطح جهان است گفت كه رقم مبتاليان به بيماري ايدز در كشورهاي عربي پايين

 .گسترش ايدز، كشورهاي عربي در رده دوم قرار دارند

پوشيدن لباس خاص بعنوان  تبليغ خاصي، مراسم  برگزاري
پرستي، از گردنبند     شيطان  نمادهاي  به  منقوش مقدس لباس

انگشتر با نقوش استخواني و     )  صليب شكسته يا صليب برعكس    (
جمجمه انسان استفاده نموده و در برگزاري اين مراسم           

 . نمايند ضمن شرب خمر اقدام به رقص و پايكوبي مي

 عقايد شيطان پرستان چيست؟  
آنان بر اين باورند كه بايد برخالف اديان عمل كرد و با 
انجام اعمال دلخواه و كارهاي خالف، دنيا را به هرج و   

آن چنانكه جانشين سابق فرمانـده  .  مرج و آشوب كشاند
افراد عضو اين گروه  هم تأييد كرده است نيروي انتظامي
بـه    و  دارنـد   هاي ورزشي مهارت خـاصـي     در برخي رشته

 از  ورزش  هـنـگـام     وجـوانـان    مـنـظـورجـذب نـوجـوانـان         

گـزارش  . استفاده ميكننـد   پرستي  شيطان  خاص  موزيكهاي
اين گروهها داراي كتابهايي به زبان التين :  البرز ميافزايد

خصـوص    در  بوده و با تجمع در پاركها و تـفـريـگـاهـهـا      
شـيـطـان      بـا   رخدادهاي جديد در سطح كشور در رابـطـه  

 .كنند بحث و گفتگو مي

 فروش آزادانه نمادهاي
 شيطان پرستي در تهران 

 

گرايي   در حاليكه بسياري از كارشناسان بر افزايش خرافه        
و سوءاستفاده از احساسات مردمي طي چند سال اخير             

اند،  هشدار داده   آن  خطرناك  تبعات  به  نسبت  و  كرده  تأكيد
خبرنگار البرز ضمن مراجعه به برخي فروشگاههاي               
شمال و غرب تهران با عرضه فراوان و آزادانه نمادهاي             

تصوير مقابل    .شد  گروههاي انحرافي و التقاطي روبرو      اين
ميدان پونك    در  بوستان  خريد  مركز  فرشگاههاي  از  از يكي 

تهران تهيه شده كه در آن صليبهاي شكسته بعنوان يكي            
منحرف جنسي    و  پرست  افراطي نژاد   گروههاي  نمادهاي  از

كه پيشتر    ذوالفقاري  سرتيپ حال  در اين .  به چشم ميخورد  
فرقه 50بيش از   :ميگويد  بود انتظامي  نيروي  فرمانده  جانشين

به ايران وارد شده كه نيمي      )  شيطان پرستي (و گروه تخديري  
از آنها فعال بوده و اقدام به ترجمه، چاپ و توزيع قريب             

 .اند عنوان كتاب در اين زمينه كرده200به

 برخي از اين گروهها را بهتر بشناسيم 
هـاي   فـرقـه    از  يكـي   : ميگويد ناجافرمانده كنوني دانشكده 

خـارج    كه” الف” بنام  فردي  توسطTSMعنوان  تحت انحرافي
زيـادي    محبوبيـت .  از كشور زندگي ميكند هدايت ميشود

او شركـت    دركالسهاي جوان صدها در بين جوانان دارد و
خود اعتـراف   گناهان به و ريخته اشك كرده و در مقابل او

-الـف ”   بـنـام    فرد ديگـري :  ذوالفقاري اضافه كرد.  ميكنند
داراي   و  اسـت   كشور  شهرستانهاي  از  زادگاهش يكي  كه” ر

هر كـاري    حاضرند  خود  مراد  براي تعدادي مريد ميباشدكه
ازدواج   او  خـاطـر    بـه   زيـادي   دخـتـران  :  افـزود   وي.  بكننـد 

نـيـز     او  و  نميكنند و ادعا ميكنند او همسر عرفاني آنهاست
 تـاريـكـي     در  عـمـدتـاً     و  كند مي  كند مرده را زنده ادعا مي

بـنـام     فرد ديگـري  :كرد تصريح ذوالفقاري .كند مي زندگي
حضور او برپـاسـت،     كند عرش به واسطة ادعا مي” ي- ع“

و   كـنـد،   مـي   درمـانـي    انرژي  كند، ها را پيشگويي مي زلزله
. كـنـد   مـي   زيادي بيمار به وي مراجـعـه  روزانه تعداد 

: گفت ادامه در جانشين سابق فرمانده نيروي انتظامي
پليس در راستاي وظايف قانوني بر اين جـريـانـات    

كه مرتكب جرم   نيز اشراف اطالعاتي دارد و برخي
به مراجع قضـايـي     و  شده بودند شناسايي و دستگير

 3000ذوالفقاري در ادامه به جعـل  . معرفي شده اند
و   كـرد   اشـاره   اخـيـر    سـال 30طـي   ها نوع از اين فرقه

اديـان    از  انـحـراف    گروههـا   اين  مشترك  اصول: گفت
كاذب و   حنيف و التقاط در اعتقادات و وعدههاي

مبدا هستي و سوء   به  جوانان  گرايش  سوء استفاده از
 . باشد استفاده جنسي مي

 هشدار 
عـنـوان     تـحـت    گروههـايـي   گزارش البرز اخيراً  به 

و   فـكـري    انـحـرافـات     داراي  كـه   پـرسـتـان     شيـطـان  
 بـيـگـانـگـان       سـايـتـهـاي      هـدايـت    بـا   هستنـد  جنسي

 ها ضمن  اين گروه. اند گيري دركشوردر حال شكل

ش
 گزار

 كليسا در تاجيكستان ها و تخريب خانه
 

به گزارش شبكة خبرمسيحيان فارسي زبان به نقل از مبشران مسيحي اعالم 
كردند كه دولت تاجيكستان كه پيش از اين از كشورهاي عضو اتحادية 
جماهير شوروي بوده است، شروع به نابودي و طرح ممنوعيت عليه   

و دليل آن رشد تعداد جلسات پرستشي و    كليساهاي پروتستان نموده
.است كه درتاجيكستان افزوده شده است” زيرزميني“كليساهاي   

  

كه مبشران مسيحي محلي را در   هيئت اعزامي امداد مسيحي  
اين كشور حمايت ميكند، همچنين گفت كه مطلع شده است  
كه دادگاه عالي اقتصادي از اعالم علني تصميم خود مبني بر  
واگذاري يا عدم واگذاري كليساي تعطيل شده در دوشنبه به  

به گفتة خبرگزاري، مسئوالن  . كرده است مسيحيان خودداري
اند، هرچند كه   شهري خواهان مصادرة ساختمان كليسا بوده

.  سال پيش بطور رسمي خريداري شده بوده است10كليسا اين
سال گذشته بر روي اين ساختمان كار   9كليسا درطول اعضاي

اما مقامات  . اند و مراحل بازسازي همچنان ادامه دارد كرده
اما قاضي پرونده كه مانع  . ميخواهند ساختمان را پس بگيرند

حضور ناظران بيت المللي در جلسه شده بود از اعالم تصميم  
بعالوه سال گذشته اعالم كرده بود كه  . نهايي خودداري نمود

يك كليساي پروتستان مصادره وكامالً ويران گرديده است و  
.  كليسا پرداخت نشده است تا اين تاريخ هيچگونه غرامتي به

دولت تاجيكستان تاكنون  . اند دوكليساي ديگر نيز قدغن شده
اين در  . كليسا را تكذيب نموده است هرگونه ممنوعيت عليه

اجتماع   محل و خانه صدها تاكنون گزارش به كه است حالي
.                   اند ساكنان تخريب شده و بسياري بيخانمان شده  

كند  كه در آموختن جهد نمي آن
 هرگز نبايد در انجمن دانايان لب 

 بزرگمهر.              به گفتار بگشايد

 !مسلماني كه بر اثر ايدز بميرد شهيد است: فتوا
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 عاشقي از زبان مشاغل مختلف
 

تصادفي  ماشينهاي ديگه دارم كم كم ريپ ميزنم مثل: راننده
شدم، اگه همينطوري پيش بره بايد برم زير دست اُراقچي، 

!قلبمم به روغن سوزي افتاده پدرعشق بسوزه  
 

نهايت ميشه  نميدونم چرا جواب تمام مسائلم بي: معلم رياضي
جواب ميمونه، هرچي تفريق ميكنم جمع ميشه، هرچي  يا بي

!كه مپرس آه جمع ميكنم كم ميشه از ضرب  
  

اي و در وجودم  كرده سي دياي آنكه مرا : مهندس كامپيوتر
 خواهي پير ري منو دوباره كي اي فرستاده2003بالستر ويروس

!كرد؟به فرياد گرافيكم برس  
 

چند سالي است كه به زخم مريضانم مرحم ميگذارم : دكتر
كو طبيبي كه به زخمم ! و از چنگال مرگ رهايشان ميكنم

!مرحم گذارد و دلم را آزاد گرداند  
  

اگر روزي بگويم عاشقم بر من نخنديد: عينك فروش  
كه شغلم عاشقي دارد،                       
فراوان بسازم بهر هر چشمي من عينك                        
!گرفتارم كند چشمي چه آسان                        

. او شخص هشتاد ساله، بيريا، فروتن و در كالم خدا متبحر بـود 
به تدريج   است، شده باز برايش سعيدخان كه ميديد روزنة اميدي

بطرف اسقف كشانده شد اما جرأت نميكرد آشكارا به مالقات 
گاهي از در عقب كليسا، گاهي از روي ديوار ميپرد و   .  او برود

زماني هم به قول معروف دل به دريا ميزد و از درب ورودي بـه  
هر بار كه فرصت مالقات پيش مـيـĤمـد    .  مالقات اسقف ميرفت

زبـان    بـه   را  نشست و كتـابـمـقـدس      ساعتها در حضور اسقف مي
جـوان    ايـن   بـه   سـودمـنـدي     اسقف تعـلـيـمـات    .  سرياني ميخواند

شـده    بـرقـرار    كه بدينطـريـق    بهر حال، رفاقتي.  جديدالايمان داد
سعـيـدخـان در يـكـي از            .  بود، ميبايست بزودي به پايان برسد

نالقاتهاي معمول خود دريافت كه اسقف بار و بنة خود را جمع 
 .آوري كرده و قصد دارد آنجا را ترك نمايد

احسـاس    تـنـهـا     پـيـش    با رفتن اسقف، سعيدخان خود را بيش از
سـرزنشـهـاي      و  طـعـنـه   .  اذيت و آزار غيرقابل تحمل بود. ميكرد

بجز شكنجه  او براي سنندج در. بود لب رسانده كاكه جانش را به
چه ميتوانست بكند؟ تنها .  و ناراحتي چيزي ديگر وجود نداشت

راه خالصي او از دست بدخواهانش، فرار بود كه آن هم قـبـالً     
آغـاز    در  سعيـدخـان  .  امتحان كرده و با شكست مواجه شده بود

 : يك نامه براي برادرش چنين نوشت
جالل برنام خداي دانا و بينا و شنوا، كه دوستداران و جانـبـازان   

براي من درنگ بيـشـتـر    .  راه خود را مفتخر و سرافراز ميگرداند
چـه    با اينكه عقيدة مرا ميدانيد، اگـر   .  در اين شهر مقدور نيست

يـقـيـن      مرا هم بكشيد جزو شهيدان محسوب خواهم شد، زيـرا   
از جان من بگذر و مادامـيـكـه    .  دارم كه مقبول درگاه خداوندم

هنگاميكه خشمگين هستـيـد   .  ات خواهم كرد  زنده باشم بندگي
ام   اينك مدتي است كه مسيحي شـده   . از من بازخواست مكنيد

اين شهر   ماندن من در. شما ميدانيد مردم درباره ام چه ميانديشند
 ...بسيار خطرناك است

ايـن    بـه   كه كـاكـه      وقتي.  سعيدخان نامه را به دست برادرش داد
مـن    از  هسـتـيـد     هنگاميكه خشمگـيـن  كه نوشته بود؛   جمله رسيد

. را سوزاند  آن  و  گرفت  نفتي  چراغ  روي را ، نامهبازخواست مكنيد
بخت با سعيدخان ياري كرد، چون مدرك كافر شدن او از بين 

شب هر دو زير كرسي گرم دراز كشيدند ولي هيچكدام !  رفت
 . نتوانستند بخوابند، يكي از شدت خشم و ديگري از ترس جان

اي كه ادا ميكرد، خشم  سرانجام كاكه به سخن آمد و با هر جمله
شدت   بر سعيدخان سكوت مخصوصاً .ميگرديد بيشتر و افروخته او

يك سگ و يك انسان نميتوانند : او فرياد زد. خشم وي ميافزود
!                                      گم شو برو بيرون! با هم زندگي كنند  

بيرون پريد و با شتاب  كرسي سعيدخان سراسيمه و هراسان از زير
لباسهايش را پوشيد و در آن شب سرد و ظلماني از خانه بيرون 

او به منزل يك دوست كاتوليك رفت ولي او وي را راه . رفت
عاقبت . هر دري را ميكوبيد به رويش باز نميشد. نااميد بود. نداد

كه غالباً براي دعانويسي به نزدش ميĤمد او را به خانة  پيرزني
اما سعيدخان  . خود برده و رختخواب گرمي به او داد تا بخوابد

كافر در  براي حفظ آبروي پيرزن كه مبادا به سبب پناه دادن يك
منزل خود، مورد سرزنش مردم قرار بگيرد، قبل از سپيدة صبح 

منتظر  تا رفت ميكرد تدريس كه اي مدرسه به و شد خارج خانه از
.شاگردان و آنچه كه از جانب خدا براي او مقدر شده بود، باشد  

از طرف ديگر كاكه صبح زود از خواب بيدار شد، تفنگ خود 
ميكرد  گمان كه كاتوليك كليساي مقابل مغازه در و برداشته را

وقتي از او . سعيدخان بدانجا پناهنده شده بود، در كمين نشست
برادرم كافر شده و منتظرم : پرسيده شد كه قضيه چيست؟ گفت

وقتي كه مردم ديدند كاكه تفنگ در . كه وي را به قتل برسانم
دست برادر خود را تعقيب ميكند و بر ارتدادش شهادت ميدهد،  

هر چند كاكه خود . آنها نيز در صدد كشتن سعيدخان برآمدند
كمرش را براي از بين بردن سعيدخان بسته بود، ولي چون ديد 
همة مردم بر عليه او قيام كرده و قصد قتل او را دارند، بر سر 

پس با عجله  . غيرت آمد و به حمايت از برادر خود برخاست
مهرباني   و فهميده زني كه خود ناتني خواهر نزد به جوئي چاره براي

از آنجا هر دو به مدرسه شتافتند و سعيدخان را با . بود رفت
اگر چه در منزل . همان اعتقاد مسيحي اش به خانه برگرداندند

كاكه در امان بود، ولي شبها از منزل خارج نميشد مبادا مورد 
حبيب و ديگر  اهللا و فيض. گيرد حملة مردم جاهل و متعصب قرار

دوستان، او را از اوضاع بيرون مطلع ميساختند و تأكيد ميكردند 
.                   كه از دامي كه براي او گسترده شده، بر حذر باشد  

فارسي  زبان معلم اي غيرمنتظره طور به چون شمسي، 1260 سال در
دعوت  سعيدخان از بود، درگذشته همدان مقيم هاكس جيمز آقاي

سعيدخان . كرد كه به همدان برود و معلم خصوصي وي گردد
بازگشت به عقيدة : در اين مورد با كاكه مشورت كرد و گفت

قبلي ام غيرممكن است و ماندن من در اين شهر به قيمت جانم 
تمام ميشود، بنابراين تمنا دارم به من رخصت بده كه به همدان 

كاكه پس از مذاكره و مشورت با يكي از خويشاوندان، با . بروم
شد  داده ترتيبي .آمد عمل به كامل احتياط .كرد موافقت وي رفتن

شهر  از خارج در كه كارواني  به پيوستن تا را خود برادر كاكه كه
نزديكيهاي غروب هر دوي آنها از . عازم همدان بود بدرقه نمايد

خانه خارج شدند و كاكه در حاليكه مقداري اثاثيه سعيدخان را 
كتاب،  جلد چند و چمدان يك و كهنه قاليچة يك از بود عبارت كه

بر دوش داشت، قرار گذاشتند بر سر يك دو راهي همديگر را 
مخالفت   وي رفتن با فقط نه كاكه اينكه از سعيدخان .كنند مالقات

.  نميكند، بلكه وسيلة فرار او را هم مهيا ساخته است، متحير بود
با كمال احترام دست برادر . غروب آفتاب به كاروان رسيدند

بغض . خود را بوسيد و قطرات اشك از چشمان او ميچكيد
اي حرف بزند خيره  كاكه را گرفته بود و بدون آنكه كلمه گلوي

هاي شب به حركت  كاروان نيمه. خيره سعيدخان را نگاه ميكرد
. مينمود طريق طي پياده گاهي و سوار گاهي فراري جوان .درآمد

تا . هرچه دورتر ميشدند، سعيدخان احساس امنيت بيشتري ميكرد
اينكه هنوز يك شبانه روز از مسافرت نگذشته بود كه ناگهان 

تبديل  وحشتناك كابوس يك به سعيدخان انگيز دل روياي
او كاكه، حبيب و اهللا كرم را كه يكي از بستگان او بود، . گرديد

: كاكه وي را به كناري خوانده، گفت .در نزد خود مشاهده نمود
آنها به نزد حاكم رفته و . اند تمام اهالي شهر به شورش درآمده

 ميگويندكه     و تهديدميكنند هم مرا .برگرداند را تو اند خواسته

.                                       ام را بر سرم خراب خواهند كرد خانه  
26  

.... ادامه در شمارة بعد  

محبوب طبيب  

آزمايش : قسمت سوم  

 شرح زندگي 

 دكتر سعيدخان كردستاني

 آموزة بخشش                         
                                                     

   ما ديگران همانطوركه داريم انتظار ما                                    
  اين خيلي. رفتاركنند خواهيم مي                                   

 مقاومتي  هيچ بدون اما است نامعقول                                       
  ما مشروط براينكه اتفاق ميافتد،                                

 را رهاكنيم و اجازه  توقع آن                                                  
اتفـاق    طوري  اتفاقات  و  اند  مردم طوري رفتاركنندكه يادگرفته  بدهيم
 اتـفـاق    برايمان  كه  براي پيشامدهايي  دنيا از بايد ما .بـايد بيفتد كه بيفتند

 نميكنـيـم   قبول .ميكنيم توزي كينه ما .باشيم شكرگذار قدردان و ميافتد

خـودمـان     كه  است چيزي همان نتيجه در ميافتد برايمان كه هراتفاقي كه
رفتار ديگـران    مقابل  در كه ايم يعني همان برخوردي بذرش را كاشته

هيچكـس  .  هاي اطراف نشان ميدهيم  كه در برابر محرك  يا واكنشي
را   مـا   ديـگـران    ترس از اينكه.  هاي ناخوشايند ما نيست  مسئول تجربه

اي   بهانـه   ما فكر ميكنيم بخشش  . ضعيف، احمق و ترسو قلمداد كنند
جنگيـدن    قدرت  آنهاكه  فقط  و  است  بزدلي يا تنبلي و سستي براي فرار،

بلـه،  . است  زياد  خيلي  فاصله بخشيدن و ترسيدن بين اما .ميبخشند ندارند
ميدهنداماتصميـم    نشان  بخشش  شكل  به  را ترسهايشان هستندكه افرادي

 . ن شما را به يك فردترسو و بزدل تبديل نميكندبخشيدشما براي 
؟چرا همةمـا  جنگيمب  عالوه بر اين، چرا نبايد قبول كنيم كه نميتوانيم 

 زمـانـي    . ميسازيم  وقهرمان  عادت داريم ازكسانيكه ميجنگند اسطوره

بـه    كـه   ايـم   خوبي براي اين جهان انجام داده    عمل كه بگوييم ميتوانيم
 . كنيم كنيم آنرا زندگي جنگيدن آن سعي جاي

ن
ستا

دا
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خـمـيـر      يـاد    درنگ به بي كولگيتشنيدن اسم    با
دنـدان،     درد    نـاكـرده    خـداي       هـم    دندان، و شايد

اين   موفقيت   اما  بد  نيست  بدانيم  در  پسِ .  افتيم مي
كاالي جهاني كه امروزه تقريباً در همه جاي دنيا، از 

سـر    نيويورك گرفته تا بقالي  هاي شهر سوپرماركت
اسـاس     كوچة ما، شخصيتي مسيحي وجود دارد كه 

مقدس  براصول كتاب را موفقيت زندگي وحرفة خود
 اي دهكدهدر1783 ژانويه25 در  كولگيت ويليام. بنيادنهاد

واقع دركشور انگلستان چشم به جهان  كنت در استان
پدرش كشاورز باهوشي بود كه از تحوالت .  گشود
اي كه در آن ايام در فرانسه و آمريكا  خواهانه آزادي

به همـيـن   .  كرد شدت جانبداري مي جريان داشت به
جهت نيز بزودي از سوي مقامات حكومتي انگليس 
مورد ايذاء و آزار قرار گرفت و ناگزير در ماه مارس 

مقصدآمريكا   به  را خود كشور اش خانواده همراه به1798 
اي  درآمريكادر مزرعه كولگيت خانواده. گفت ترك

در . ساكن شدند لند مريواقع در ايالت  هارتفورددر 
در نيويورك  شخصي با پس از چندي ويليامآنجاپدر 

و اين دو به ياريِ هم به رالف ماهر نام  شريك شد به
جـوان     ويليامبزودي .  توليد شمع و صابون پرداختند

نيز به آنها ملحق شد و خيلي زود راه و چاه اين حرفه 
 ويليامو پدر  اما اين شراكت ديري نپاييد. را فراگرفت

كشـاورزي    حـرفـة    بـه   مـجـدداً    كوتاهي  پس از مدت
جوان كه مصمم بود هر طـور     ويليامولي .  بازگشت

را ادامه  حرفه شده در اين راه موفق شود، يك تَنه اين
ه دليل سـرمــايـه       كمبـود   داد تا اينكه يك سال بعد ـب

در آن دوران دوستي مسيحـي   ويليام. ورشكست شد
كرد قلب خود را    داشت كه پيوسته او را تشويق مي

جوان از سرخوردگي  ويليام يكباركه. به مسيح بسپارد
ميكرد،دوستش   اوصحبت خود دركار توليدصابون با

در هـمـه   :  اين آيه از كتاب امثال را برايش نقل كرد
هاي خود او را بشناس، و او طريقهاي تو را راست  راه

: چنين نصيحت كرد ويليامسپس به .  خواهد گردانيد
قلب خود را به مسيح بسپار، هرآنچه را كه متعلق بـه  

آن   و...  بسـاز   خداست به او بده، با صداقت صـابـون  
تو نباشي؟  نيويورك سازِ  صابون وقت چرا بزرگترين 

اي مسيحي پرورش  كه از كوچكي در خانوادهويليام 
تر  يافته بود، تصميم گرفت كه ايمان به خدا را جدي

مقدس بـود،   بار كه سرگرم مطالعة كتاب يك.  بگيرد
افتاد و  22 - 20  :28  چشمش به سخن يعقوب در پيدايش

نذر كرده   يعقوب:  سخت شيفتة اين طرز نگرش شد
 اگر خدا با من باشد، مرا در اين راه كه ميروم: گفت

 ماهنامة تبديل با پخش در بسياري از مناطق فارسي زبان در آمريكا  
 با درخواست اشتراك و آگهي كار و خدمات خود،  

 .ما را در حفظ ماهنامة تبديل ياري نماييد
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 كه عيسي مسيح بخاطرگناهان من بر روي صليب، جان 

 وسيلة رستاخيز از مردگان و غلبه خود را فدا نمود و به

 من اكنون او. بر مرگ، مرا درحضور تو عادل ساخت

 آمين. را بعنوان نجات دهنده در قلب خود ميپذيرم

ازدواج 
 صحيح

دارد؛ اما متأسفانه هميشه نميتوان در يكي دو جلـسـه   
كليه مواردي راكه زوجين بايدنسبت به آن آگاهـي  

يكي دوجلـسـه هـمـة          پيدا كنند را مطرح كرد و در
 مشاوره  جلسات. قرارداد  پوشش  مطالب مهم را تحت

بـه    مـيـتـوان     را  ازدواج  آمـادگـي    آموزشي  وكالسهاي
درنظرگرفت   متناوب  يا  و  رويكرد مكمل  نوعي  عنوان

كه خانمها وآقايان نامزدكرده را با مهارتها، عادات، 
با آمـوزش    و  آشناكرده  موفق زندگي يك ونگرشهاي

تكنيكهاي غني، راه را براي رسيدن بـه مـوفـقـيـت          
زوجين همچنين با بهره گيري از ايـن  . هموار ميسازد

روشها ميتوانند انتظار يك زندگي موفق و طـوالنـي   
بايد توجه داشت كه اين نـوع    .  مدت را داشته باشند

كالسهاي آموزشي قرار ميگيرنـد    جلسات در رديف
برخي از اين جلسات آموزشي وابسـتـه   .  و نه درماني

در اين جلسات مباحـث  .  به ارگانهاي مسيحي هستند
اي   كرده  ازواج  مردتازه  و  هر زن  است  ممكن  كه  عامي

افـراد    اين  بايدبه.  با آن برخورد كنند، مطرح ميگردد
آمـوزشـهـاي      نـوع   هـر   نيسـت   گوشزد كرد كه چنين

كـنـنـد،      مـي   كه زوجين براي خود انتخـاب   مقدماتي
 شـامـل    بـايـد  “  يغير مـذهـبـ       انواع    و  چه      مذهبي  چه ” 

هـاي    ها و مهارت فعاليتهايي باشد كه بـه آنها توانايي
هاي اجـتـنـاب      بااليي را مي دهد تـا بتوانند با چالش

ناپذير زندگي مواجه شده و آنـها را در يـك رابطـة  
را بــه   سرسپرده قـرار داده و قابليت زندگي مشترك

 . آنها اعطا كند
 ...ادامه دارد

هاي پيش از ازدواج بعنوان يك فاكتور  آمادگي
 و شما را قادر ميكندتا كرده مصون كننده عمل

كمكتان ميكند كه  و بخشيده ارتقا را قابليتهايتان
تر بتوانيد از عهده مقابله با مشكالت بالقوه  راحت

براي اينكه بتوان در زندگي موفق شد . برآئيد
 . زوجين بايد از تمام مزاياي موجود بهره بگيرند

 

بايد اذعان داشت كه در بيشتر موارد زوجيـن  
  جـلـسـات     در اين      ميافتد كه  اتفاق   ندرت   به 

شركت كنند، اما به هر حال در اين ميان عده 
 انگشت شماري  نيز  هستند كـه در جلـسـات  

 .كنند مي آمادگي پيش از ازدواج شركت
اين جلسات ميتواند از يكي دو جلـسـه     تعداد 

. شروع شده و تا چندين مرحله ادامه پيدا كند
گاهي اوقات دفتر ارزيابي و آموزش مهارتها 

به هر حال محتوي و   .  نيز به آن اضافه ميشود
مدت  زمان  اين  نوع جلـسـات مشـاوره بـه          

 جـهت  گيري  زوجين  و  مـشاوران  بستگي

محافظت كند، و مرا نان دهد تا بخورم و رخت تا بپوشم تا به  
خواهد   من خداي يهوه، هرآينه برگردم، سالمتي به پدرخود خانه

و آنچه  . شود اهللا كه چون ستون برپا كردم، بيت بود و اين سنگي
  1804  سال در ويليام. تو خواهم داد يك آن را به من بدهي، ده به

مشغول   نيويوركسازان  يكي ديگر ازصابون بعنوان شاگرد براي
اي داشت،   او كه اكنون از اين حرفه اندك سررشته. كار شد

كار است   اي كه در آن مشغول به خيلي زود متوجه شد كارخانه
كار خود ادامه   شود، اما با فروتني وجديت به درستي اداره نمي به

.  گرديد تعطيل 1806 سال در كارخانه   آن و بود، او با حق اما .داد
شهرتي   نيويوركشهر  صابون مدت در ميان تجارِ در اين ويليام

مدد پشتكار و عزم راسخي كه داشت،   دست آورده بود و به به
  تأسيس را”كولگيت ويليام سازي صابون كمپاني“شد موفق بزودي

  و  شد مواجه چشمگير موفقيتي با آغاز همان  از  ويليام  كار .كند
شهرهاي   در صابون تجار با بزودي ويليام .يافت فراوان رونق

مختلف آمريكا ارتباط برقراركرد و بدين ترتيب توانست بر  
.  توليدات خود بيفزايد و فروش خود را به چندين برابر برساند

صابون   اي از بازار عمده سال موفق شد قسمت شش دركمتر از او
در آمريكا را تحت پوشش خود قرار دهد و رفته رفته به توليد  

بدين ترتيب ثروت،  . لوازم بهداشتي و آرايشي نيز روي آورد
رو  ويليام كولگيت العاده به  خارق طرزي شهرت و موفقيت به

حال ويليام گرچه سخت سرگرم ادارة امور شركت   بااين. نمود
خود بود، اما درتمام اين مدت هيچگاه عهدي راكه با خدا بسته  

او موفقيت خود را درگرو وفادار ماندن به اصول  . بود ازياد نبرد
دانست و هر ساله ده درصد از عايدات خود را   مقدس مي كتاب

داد، نه   خدا نيز پيوسته او را بركت مي. كرد وقف كار خدا مي
تنها از لحاظ مالي، بلكه در زندگي خانوادگي نيز، او را از هر  

ازدواج  مري گيلبرت با  1811 ويليام در سال . جهت بركت داد
براي   كولگيتخانوادة . فرزند بخشيد 11 كرد و خداوند به آنها 

  و بدين كردند كتابمقدسي انتخاب شان اسامي تك تك فرزندان

خود صحه   ترتيب بر حاكميت خدا بر تمام شئونات زندگي 
و   ميخواندند كتابمقدس هم با روزه هر كولگيت خانوادة .گذاردند

  ويليام. كردند تا حد امكان در جلسات كليسايي شركت مي
هاي شغلي، فعاالنه در امور مختلف كليسايي و   رغم مشغوليت به

روحاني نيز شركت داشت و سخاوتمندانه از فعاليتهاي مبشران  
يكي از  . كرد خارجي و مؤسسات آموزش الهيات پشتيباني مي

بود كه امروزه  نيويورك  واقع در مديسوناين مؤسسات، كالج 
دانشگاه  “ ، بهكولگيتقدرداني ازحمايتهاي مالي خانواده  پاس به

، تأسيس  ويلياميكي ديگر از خدمات . معروف است”كولگيت
مقدسه بود كه از جمله آنها ميتوان به نقش   چندين انجمن كتب

مقدسه آمريكا   اي كه وي در تأسيس انجمن كتب كننده تعيين
بهداشتي   كارخانه توليد لوازم. كرد ايفا نمود، اشاره 1816 درسال

شد، هر   ناميده مي” نخل زيتون-كولگيت“كه اكنون  كولگيت
  ويليام حرفه خدا كار و. يافت تر ميشد وگسترش مي سال پررونق

جاي   داد كه او پس از مدتي تصميم گرفت به را چنان بركت 
يك عايدات خود، بيست درصد از درآمد ساالنه خود را   ده

مدت كوتاهي بعد، اين مبلغ   ويليام. براي كار خدا كنار بگذارد
اش   چنان او و خانواده درصد افزايش داد، وخدا نيز هم  را به سي

در   1857 مارس سال  25 در ويليام كولگيت . داد را بركت مي
.            سن هفتاد و چهار سالگي نزد پدر آسماني خود شتافت  

ن
 گوناگو
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 رودهام هيالري      

 26متولد  كلينتون   
در ايالت  1947اكتبر

نام پدري  با  ايلينوي
رودهام  دايان هيالري

 او كه از سوي. است
جمهوري منتخب آمريكا بـراي      رييسباراك اوباما  

تصدي سمت وزارت امور خارجـه انـتـخـاب شـده          
است از ژانويه تـا  

بـــــه   كـــــنـــــون
ســنــاتــور  عــنــوان

ايالت نيـويـورك   
 ايــن   ســنــاي    بــه

 . كشور راه يافت
خانـة   صاحب 2001تا   1993  سال  ازكلينتون   بيل  همسر

 وي  آن  از  پيـش .  بود  نخست آمريكا بانوي و كاخ سفيد

 بـانـوي                  سمت

ايـالـت    نخست     
را نيز  آركانزانس

داشت  و  در  آن 
وكيلي مهم   ايالت

  .به شمارميرفت

حـزب    وعضـو   يـيـل    دانشـگـاه    كـرده   تحصيـل   هيالري
 .دموكرات است

خدا ايمان به پسر  
  

 هركه عيسا را مسيحا ديده است
 از خداي است و از او زائيده است
 

 آن َكسي كو بر پدر مهري نهاد
 بر پسر هم مهر خود را برُگشاد
 

 زين سبب هركس كه فرزند خداست
 مهر ما چون مهر حق بر وِي رواست
 

 آن َكسي كو مهر يزدان پروريد
از دل و جانش شنيد  حكم او را  

 

 چون كه حكمش را گرانباري نبود
 هر كه زاده از خدا ياري نمود
 

 آن كه زايد از خدا، پيروز هست
 چون كه بر دنيا پديد آرد شكست
  

 آنچه دنيا را ز هم پاشيد و كاست
 پرتو تابنده ايمان ماست
 

 هر كه عيسا را شناسد پورِ اوي
گوي و بر جهان پيروز شد بي گفت  

 

آيد برون اين هم او باشد كه مي  
 چون مسيح آمد به آب و هم به خون
 

 او نيامد، خود به تنهائي به آب
 از ُگواه روحِ حق رو بر متاب
 

دهند هر سه خود بر اين گواهي مي  
دهند روح و آب و خون، گواهي مي  

 

 گر پذيراي گواه مردميم
 پس گواهي خدا را چون كنيم؟
 

 چون گواه حق زِمردم برتر است
 اين گواهي خدا بر پسر است
  

 آن َكسي، كو بر پسر ايمان گرفت
 خود گواه است و زِ ايمان جان گرفت
 

 آن كسي را، كو به ايمان راه نيست
 از برايش اين گواهي راست نيست
  

 اين گواهي خدا بر پور اوست
اي از نور اوست چون پسر، خود شعله  

 

 كه خدا بخشد حيات جاودان
 از ره فرزند كامد در جهان

 

 هرَكسي دارد پسر را در كنار
 زندگي در وِي بمانَد برقرار
 

 آن َكسي، كو از پسر آمد جداي
 زندگي از وِي همي آيد جداي
  

 هيالري از كودكي تا وزرات

.بلند شو و نگاه كن! اي هموطن، چرا در خواب غفلت هستي؟ پيكرة خود را نظر كن، بدنت در حال پوسيدن است  
!خورند و ريشة عقل و روحت را مي! هايت هستند هاي آمده از بيابان در حال جويدن تمام سبزه وحشي  

.و در حال كاشتن دروغهاي خويش هستند  
اي؟ اي؟ چرا در گيجي مات شده اي هموطن، چرا در خوابي؟ از اعتياد بي خيالي بيرون بيا، تو چرا مدهوش شده  

.عشق را بشناس، عشق حقيقي ترا به نور حقيقت راهنمايي خواهد كرد  
.اي هموطن، تو تنها نيستي، من هميشه در كنارت خواهم بود  

.ها را بيرون خواهيم كرد و ايران را با هم ّخرم خواهيم كرد و با هم وحشي  
حميدزاده.  دهد و تنها مسيح در نامش و در پاكي و مقدس بودنش ما را ياري مي  

ن
گو

ونا
 گ

 
 
 

 
 عقايد ضد مسيحيت در هاليوود

 
آي  از  درگزارشي طبق گزارشي به نقل ازآينده روشن،

كه با موضوع ضد مسيحيت ساخـتـه    خانه، فيلم دي بي
اين فيلم .  شده، نمايش جهاني خود را آغاز كرده است

كارگرداني كرده و فيلمنامه آن نيز بـر  ” رابي هنسن“را 
كارگردان   اين .است شده نوشته”دكر تد”اثر رماني اساس

را ساخته ”نشانه“و”سركشي“،”سه“پيشتر فيلمهايي چون 
را نيز با اقتباس از رمان ديـگـري   ” سه“ فيلم 2006و سال

كه   در ادامه ساخت آثاري خانهفيلم  . ساخته بوددكر  اثر
 با محوريت يك شخصـيـت  

ضد مسيح در سينما ساخـتـه   
داستان اين فيـلـم     . شده است

چـنـد     حضور اتفـاقـي    دربارة
اي   درخانه  كه  شخصيت است

كه يك انسان ضد مسيح در 
آن سـكونت دارد گــرفـتـار    

توليد فيلمهاي بحث  . ميشوند
ومذهـب    دين  محوريت انگيزبا

و برجسته سازي شخصيتهاي 
 از عقايدمذهبي،  گشايي  بهانه عقده  منفور به  و انساني ضد

هـالـيـوود      انـدركـاران    دست  نـزد  نـامطلوب  اي  رويه  بعنوان
گسترده مردمان كشورهاي مختلف بـه   موجب اعتراض

 فيلمـهـاي    توليد  . دين و مذهب شده است  دليل اهانت به

كـاذب    شخصيت سـازيـهـاي     و  تاريخ  اهميت با جعل  بي
ابـزاري    اي نخ نما شده، هاليوود را بعـنـوان    بعنوان حربه

   .براي گردانندگان بنگاه تبليغي، درآورده است

 دريك شب سرد
 زوج يك زمستاني

 سالمند وارد 
 رستوران بزرگي

 درميان آنها .شدند
 زوجهاي جواني 

كه در آنجا حضور داشتند بسيار جلب توجه 
بسياري از آنان، زوج سالخورده را .  ميكردند

تحسين ميكردند و به راحتي ميشد فكـرشـان   
نگاه كنيد، اين دو نفـر  :  را از نگاهشان خواند

زنـدگـي     كه در كنار يكـديـگـر     عمري است
 .ميكنند و چقدر در كنار هم خوشبختند

 صـنـدوق    پيرمرد براي سفارش غذا به طـرف 

و   غذا داد، پولش را پـرداخـت    سفارش.  رفت
كـه    مـيـزي    طـرف   بـه   سيـنـي    با.  غذا آماده شد

 رفت و روبرويش  بود  نشسته  آن  پشت همسرش

 يك بشـقـاب    ساندويچ همبرگر،  يك  . نشست

سيني   نوشابه در  يك  زميني خالل شده و  سيب
درآورد و   كاغذ را از الي همبرگر پيرمرد. بود

 .كرد تقسيم مساوي آن را با دقت به دو تكة
زمينيها را به دقت شمرد وتقسيـم    سپس سيب

پيرمرد كمي نوشابه خورد و همـسـرش   .  كرد
كـه    هـمـيـن     . نوشيـد   كـمي  نـيز از هـمان ليوان

پيرمرد به ساندويچ خود گاز ميزد، مشتـريـان   
 بار  اين  و  ميكردند  نگاه  ديگر با ناراحتي به آنها

فكرميكردند كه آن زوج پير احـتـمـاالً      اين  به
آنقدر فقير هستند كه نميتوانند دو سانـدويـچ   

 .سفارش بدهند
هـايـش     پيرمرد شروع  به خوردن سيب زميني

خود برخاست و بـه    مرد جواني از جاي.  كرد
طرف ميز زوج پير آمد و به پير مرد پيشنهـاد  

. يك ساندويچ و نوشابه بگيـرد   برايشان  كردتا
بـراه    رو  چيز  همه“ : وگفت نكرد قبول اما پيرمرد

شـريـك     چـيـز    است، ما عادت داريم در همه
شدنددرتمام مدتـي    متوجه  كم  كم  مردم  . باشيم

را   او  پـيـرزن   پيرمرد غـذايش را مـيخورد،  كـه
ديگـر    بار  . نگاه ميكند و لب به غذايش نميزند

وازآنهاخواهـش    رفت  ميز  طرف  به  جوان  همان
ديـگـر     كرد كه اجازه بدهند يك سـانـدويـچ   

زن   پـيـر    دفـعـه    ايـن   و  بـدهـد    سـفـارش    برايشان
چيز با هـم    ما عادت داريم درهمه: توضيح داد

را تمام   غذايش  پيرمرد  كه  همين  . باشيم  شريك
كرد، مرد جوان طاقت نياورد و باز به طـرف  

شـمـا     از  سوالـي   ميتوانم:  وگفت  دوآمد  آن  ميز
چـرا    . بفرماييـد :  داد  جواب  خانم؟پيرزن   بپرسم

در همه   گفتيد  شما چيزي نميخوريد؟ شما كه
 منتظرچي هستيد؟. چيز با هم شريك هستيد

احسان را از اهلش بازمدار، هنگاميكه بجا  . منتظر دندانها: پيرزن جواب داد
   27: 3امثال. آوردنش در قوت دست توست
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مداناانتقاد شديد روحانيون مسيحي از   
  

 

طبق گزارشي  به  نقل  از  خبرگزاري   
آسوشيتدپرس، كاردينالهاي كليساي 

 مداناكاتوليك به شدت نسبت به سفر 
كشور آمريكاي جنوبي براي  به اين 

.        اجراي برنامه واكنش نشان دادند  
  را  مدانا  اظهاراتي،  در  كاتوليك كليساي  كاردينال مدينا، خورخه

حركات و ادا و اطوارهاي : شرم و حيا خواند و گفت زن بي يك 
جلف اين خواننده موجب اشاعه افكار گناه آلود در بين مردم 

آستانه سفر اين خواننده به شيلي سخن ميگفت  وي كه در. ميشود
، به شدت مضطرب و پريشان شده سانتياگوما،  فضاي شهر: افزود

آور خود موجب  است چرا كه اين زن ميخواهد با رفتارهاي شرم
اين كاردينال . برانگيختن شور و اشتياق شهواني و شيطاني شود

مراسم بزرگداشت دومين سالگرد مرگ    بازنشسته كه در
افكار  :ديكتاتور شيلي، سخن ميگفت افزودآگوستين پينوشه، 

شهواني، گناه آلود و رفتارهاي شهوت انگيز موجب ناخشنودي 
براساس اين . خداوند شده و لكه ننگي براي بشريت است

براي مداناگزارش  تبليغ آلبوم خود به اجراي دو برنامه در شيلي  
ها  هزار نفر طي دو شب دراين برنامه 120ميپردازد و انتظار ميرود

مذهب كاتوليك  مداناظاهراً : اين گزارش ميافزايد. شركت كنند
شدهكاباالبا عنوان  اي كرده و جذب فرقه خود را به كلي فراموش  

.            است  

ش
 گزار

با انجيل آبراهام لينكلن قسم ياد ميكند اوباما   
 

رئيس جمهور منتخب در مراسم معارفه هفته آينده خود با استفادهاوباما  
  .از انجيل منتسب به ابراهام لينكن در تالش است براي خود وجهه كسب كند

  

دزرت نيوز   گزارشي به نقل از طبق                                             
اوباما باراك  نوشت، مطلب اين بيان با                                       
كه  متعلق به      تصميم  دارد  با  انجيلي                                         
آبراهام  لينكلن است مراسم مـعارفه                               

.                     خود را به جاي آورد  
بنابر اين گزارش اين انجيل در سال                                    

كشور توسط رئيس ديوان عالي1861                                           
بـراي ويليام توماس كارولآمـريكا،                                         

. مراسم معارفه لينكن تهيه شده است  
اين انجيل كه هم اكنون در كتابخانه                                   

شود از زمان معارفه آبراهام لينكن به  كنگره امريكا نگهداري مي 
.  مورد استفاده قرار نگرفته است1861جمهور در سال عنوان رئيس

قرار  كارول خط  دست با يادداشتي انجيل اين انتهايي جلد داخل در
همچنين  كند مي تأييد1861درسال را آن از لينكلن استفاده كه دارد

قرار است اين انجيل در نمايشگاهي به مناسبت دويستمين سالگرد 
.شود گذاشته نمايش به آمريكا شهر 5 در 2010زمستان در لينكن تولد  

 بسيج براي جلوگيري از ترويج مسيحيت
  
تبريز در گفتگو با  ةهاي علمي به گزارش شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان استاد حوزه 

 توسعه فعاليت :گفترساسايت مذهبي
 هـاي  مسيحيت لزوم هوشـياري حوزه

 .طلبد علميه را مي
 

 آذر  دوست مسعود روحاني
 هاي  دانشگاه استاد حوزه و
 اسالم   تاريخ تبريز ومدرس

 رسادر گفتگو با خبرنگار 
 هاي  شبكه تبريز به تحليل نتايج فعاليت در

 ازطريق  فارسي زبان كه به مسيحيت ترويج
                                                            ميگيرد، صورت اينترنت و ماهواره

 . پرداخت
قـابـل     ها در ماههاي اخير سرعـت   وي با بيان اينكه اين شبكه

اكثريت فعاليت : كرد تصريح اند، توجهي به فعاليت خود داده
صـورت    اديـان   ديـگـر    تخـريـب    و  توهين  اساس  بر  ها  شبكه  اين

ها با  اين درحالي است كه اين شبكه: وي تأكيد كرد .ميگيرد
بـراي    احـتـرام    مـورد   و  بـزرگ   نـام مسيح كه يكي از پيامبران

را   مسلمين است، فعاليت ميكنند و آزادانه مقدسات مسلميـن 
نـام    گـفـتـگـو      ايـن   در  ايشـان   البتـه “ ! مورد خدشه قرار ميدهند

بيان  شخصي را  يا  و زبان فارسي مسيحي هاي يك از شبكه  هيچ
به آزاداي تبليغات  مدرس تاريخ اسالم با اشاره .”نكرده است

بزرگان و خلفاي اسـالمـي   :  مسيحيان در اسالم، اظهار داشت
از    و   بـودنـد    مطمـئـن    چون از قدرت فقهي و استداللي اسالم

سويي ديگر بر اساس اعتقادات خود آزادي عقيده را محترم 
قـائـل     ميشمردند، نسبت به تبليغات مسيحيان آزادي فراوانـي 

بـه    آزادي و احـتـرام   با اشاره به ايشان در اين گفتگو ” .بودند
كه مسيحيان   عربي  و  كشورهاي اسالمي  از عقيده،نام هيچ يك

آن تبليغ، و يا با ساختـن    ميتوانند مسيحيت را بطور آزادنه در
آن بپردازند را بـيـان    در به انجام مراسم ديني و عبادي كليسا
در شرايط :  كرد تأكيد تبريز هاي علميه استاد حوزه”.اند نكرده
هوشياري   لزوم  مسيحيت  ترويج  هاي  شبكه  فعاليت  توسعه  كنوني
هم اكنون :  اين روحاني ادامه داد .هاي علميه را ميطلبد  حوزه
هاي منحرف   شبكه و آمده پيش عيار تمام كارزار فرهنگي يك

صـدد    در  مسيحي با سفسطه و القاي مسائل سبك و سطـحـي  
: صحبتهايشان گفت  در ادامه  ايشان !هستند وجه اسالم تخريب

ها مباني منطقي براي بيان مسائل ندارند و به هميـن    اين شبكه
 شبيه است تا ترويج يك شيطنت جهت فعاليت ايشان بيشتر به

هاي علميه   حوزه  در انتها با تأكيد از نيروهاي  سپس  وي !.دين
تبليغات داشته و در زمينه   اين نوع خواست تا توجه بيشتري به

ها تحرك بيشتري از  سوي اين شبكه نقد و بررسي شبهات از
  .خود نشان دهند

حكم اعدام براي 
مشهورترين مدعي 

 امامت زمان
 

در ادامة طرح برخورد با مدعي امامت 
مهدي در قم كه تعداد  يا ارتباط با امام

قـابـل     افـزايـش    آنها در سه سال اخـيـر  
اعـدام    اي داشته است، حـكـم   مالحظه

يكي از مشهـورتـريـن    ”  عليرضا پيغان“ 
 .مدعيان صادر شد اين

 

در ادامه طرح تشديد برخورد  نيوز شهابطبق گزارشي به نقل از 
در شهر ) امام غايب شيعيان(مدعيان امامت يا ارتباط با امام زمان   با

پيغان ادعا . مذهبي قم، حكم اعدام عليرضا پيغان صادر شد
از مردم  اي دوازدهم شيعيان است وتعداد قابل مالحظه ميكرد امام

سمت جمكران  وي به. را تحت تأثير قرار داده بود ناآگاه و عامي
را سر ” القائم“اي تحت عنوان  صفحه 673خواند و كتابي نماز مي

هم كرده بود كه تعدادي از مراجع تقليد پس از مالحظه اين   
.   دانستند االرض ومفسدفي  صادركرده را وي ارتداد كتاب،حكم  

پس از دستگيري، پيغان ادعاي خود را پس گرفت و به شيادي  
اعتراف كرد، با اين حال چندي بعد در زندان مجدداً بر سر 

او مدعي بود كه امام زمان از دنيا . ادعاي قبلي خود بازگشت
رفته و محل دفن ايشان جمكران است و به همين دليل ما بايد 

حكم اعدام عليرضا  . به سمت آن مسجد تغيير دهيم قبلة خود را 
در حالي صادر شده كه مصطفي برزگر گنجي دادستان عمومي 

مدعي دروغين ديگر  5 و انقالب قم روز دوشنبه از بازداشت
نفر طي ماههاي اخير ادعا  5اين. مهدويت در استان قم خبر داد

كرده بودند امام دوازدهم، سيزدهم يا چهاردهم هستند و با 
. شيادي، مريداني را نيز براي خود دست و پا كرده بودند

ادعاي  كه كساني تعداد اخير سال چند ظرف:افزايد مي نيوز شهاب
اي  كننده كنند به نحو نگران  امامت يا ارتباط با امام زمان مي

افزايش يافته و تعداد افراد ساده و عوامي كه جذب خرافات 
در بهمن ماه سال گذشته . شوند نيز بيشتر شده است مذهبي مي

خديجه همسر محمد معرفي   در سقز، زني پيدا شد كه خود را
وي پس از بازداشت اعتراف كرد كه با استفاده از مواد . كرد مي

كردند را  بيهوشي، بانواني كه براي شفا گرفتن به او مراجه مي
هاي جنسي در اختيار فردي به نام ساالر قرار  جهت سوء استفاده

نيز ادعا كرده بود با امام زمان . گ خانمي به نام فريده. داده است 
بازداشت شد و  85 ازدواج كرده و همسر اوست كه در سال

اي به نام امام  پيدايش فرقه. برد تاكنون در زندان به سر مي
كه مدعي  نفر در شهر مذهبي قم10سيزدهم و اعالم وجود حدود

منابع مطلع  . هاي اين است ارتباط با امام زمان بودند از جمله نشانه
كنند كه نه تنها تعداد مدعيان امامت يا ارتباط با امام  تأكيد مي

اي افزايش يافته كه فعاليت رماالن،  زمان به نحو قابل مالحظه
دعا نويسان دروغين و جادوگران نيز مخصوصاً در شهرهاي 

.                       مذهبي نظير قم و مشهد آشكارا بيشتر شده است   

همجنسگرايان   بين كه ازدواج محضري ميگويد در نزديك به دوسالي بريتانا ملي آخرين آمار دفترسرشماري
زوجهاي   در ميان  آن ميزان وبه بوده افزايش روبه  ميكنند رابطه خود را ثبت كه شده، شمار زوجهاي زن قانوني

در    افراد اين  سن ميانگين .هزار ازدواج بين همجنسگرايان16 آمارگوياي بيش از اين. مرد نزديك شده است
  6  انگلستان، در ازدواجها اينگونه درصد 90 سال بوده و باز اين آمار نشان ميدهدكه 46 و زنان   53 ميان مردان

بر   كه  زناني  از نيمي. رسيده است درصد در ايرلند  شمالي به ثبت 1 و ويلزدرصد در  3 درصد در اسكاتلند، 
پيروان   بيشترين كه آفريقا اند، كليساي پروتستان اند قبال ًشوهر داشته كرده اساس قانون با زن ديگري ازدواج

اسقفي   كليساهاي . است اين فرقه ازمسيحيت را داراست بشدت مخالف رسميت بخشيدن به همجنسگرايي
با   ولي   هستند  مخالف   در كليسا همجنس در  انگلستان و آمريكا هنوز با  اجراي مراسم مذهبي ازدواج  دو 

مقامي   به  همجنسگرا كشيش يك انتصاب .اي ندارند پذيرش علني روحانيون همجنسگرا در فرقه خود مساله
كليساي   اسقف سر  شد، روبرو نيجريه  ارشد در كليسايي در آمريكا را كه با اعتراض شديد  اسقف كليساي

براي    هنوز. داد قرار   وضعيتي دشوار  در  را انگلستان و رهبر جهاني اين شاخه از كليساي پروتستان كانتربري
شناختن    برسميت طرفداران . قبول باشد قابل آن  كليساي  اسقفي راه حلي پيشنهاد نشده كه براي دو شعبه آمريكايي و آفريقايي جلوگيري از گسستگي احتمالي

 مخالفان. نيست دفاع قابل كليسا آن براي خادمان گناه نميداندحرام دانستن همجنسگرايي از طرف كليسا ميگويند اگركليساي اسقفي همجنسگرايي را براي مردم
 .          هم با اين استدالل كه همجنسگرايي در تورات و انجيل تقبيح شده كل ماجرا را غيرقابل دفاع ميدانند 

رواج ازدواج بين زنان همجنسگرا 
 

 

و   شدگان كشته ميزان ميدانستيدكه آيا
  ازجمع بيشتر 20درقرن مسيحي شهداي

در   روند اين و است پيشين قرون كل
بيش   امروزه.دارد ادامه همچنان 21قرن

اعتقادات   آزادي مسيحي ميليون200از
 كامل ندارند؟                                      
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كيدمن، رايس و  شيرين عبادي، نيكول
  2008هيالري جزو زنان برتر سال

 

در ميان برندگان جوايز ساالنه مجلة گالمور اسامي مشهوري چون 
 ، همسركلينتون هيالريوزير خارجه آمريكا، كاندوليزا رايس، 

 بازيگر نيكول كيدمن، رئيس جمهور پيشين آمريكا و  
 . سرشناس سينما به چشم ميخورد

 

 نيويوركدر  واقع  هال  كارنگيدرمجموعة   كه  درمراسمي
 10  جوايز ساالنه خود را بـه      گالموربرگزار شد مجلة 

هاي مربوط   حوزه  در  اي  عمده  نقش  شخصيت و نهاد كه
به موسيقي، ورزش، دنياي مد، علم، سياست و تجارت 

در ميان برندگان جوايز ساالنه . اند، اعطا كرد  ايفا كرده
كاندوليزا رايـس،  اسامي مشهوري چون  گالمورمجلة 

رئـيـس     همسـر هيالري كلينتون، وزير خارجه آمريكا، 
بازيگر سرشناس  كيدمن، نيكول و آمريكا جمهور پيشين

يـك    همچنين نهاد زنان نوبـل، .  سينما به چشم ميخورد
جايزه صلح   زن  برندة  سازمان غيردولتي متشكل از شش

نوبل كه شيرين عبادي در آن عضويت دارد به خـاطـر   
 خود در راستاي اقدامات

 تالش خشونت،  با مبارزه
 براي  برقراري  صلح  و 

 براي  ويژه  به بشر  حقوق 
 و  كودكان  موفق زنان  

 به دريافت جايزة  ساالنه
از ديگر برنـدگـان ايـن جـوايـز          .  شد”  گالمور“ مجلة 

ساله يمني و وكيل وي  10دختر علي،  نوجودميتوان به 
 كه توانستند در يك پرونده جنجالي حكم طالق ايـن   

كـارا  . ازشوهرش دريافت كنند اشاره كـرد     كودك را
شخصيت تلويزيوني، تيرا بنكس يك هنرپيشه و واكر، 

خواننده و بازيگر آمريكايي نيـز در مـيـان دريـافـت            
گفتني است دليل انتـخـاب   . كنندگان جوايز قرار دارند

تالشهاي وي در زمينة ارتقاي حقـوق  كاندوليزا رايس 
 .و بهداشت زنان در سراسر جهان ذكر شده است

 

 كلينتون به همچنين هيالري                                        
 دليل آنكه به عنوان اولين                                        
 زن در انتخابات  رياست                                        

 جمهوري آمريكا شركت                                         
 كرد و همچنين تالشهايي                                        

 در زمينه بهبود مراقبتهاي                                         
 بهداشتي زنان و كودكان                                         
 به عمل آورد در فهرست                                         
 .           قرار گرفت گالمورساالنة                                         

 بازيگركيدمن        نيكول                                         
برنده جايزه اسكار به عنوان سفير حسن نيت سـازمـان    

تالشهايي درباره  يونيسف فعاليت ميكند و در اين راستا
 .مبارزه با خشونت عليه زنان انجام داده است

يك مجلة آمريكايي مخصوص زنان است كـه  گالمور
 .كند در زمينه مطالب مرتبط با زنان خبررساني مي

 
 
 
 
 
 

 راجر ايبرت :منتقد
 (doubt) شك :نام فيلم

 پاتريك شانلي:كارگردان
 مريل استريپ،  :بازيگران

 فيليپ سيمور هافمن، امي آدامز
 

به نظـر    1964يك مدرسة كاتوليك در سال
مدرسة .  آيد مي  شده  موم  و دنيايي بسته و مهر

مـادر    كه تـوسـط    برانكسدر سنت نيكالس 
آنجا كه  تندخوي گير و ، مدير سختآلويزز
ميپايد   چهارچشمي  را  ها آموزان وراهبه دانش

هاي منطقه سر ناسازگاري  و اخيرا با كشيش
مسئله آنـهـا   .  شود پيدا كرده است، اداره مي

كـه    دوم  به نظر بر روي اصالحات واتيكـان 
فيليپ سيميور ( فلينهنوز درجريان است و پدر 

آن است،   اجراي  مجري  مترقي،  بعنوان) هافمن
اين مسئله اما براي مادر .  متمركز شده است

 .ست رنج و عذابي آلويزز
بعضي بر اين عقيده خواهند بودكه كاراكتر 

كه كامالً خشك و بدون هيـچ   آلويززمادر 
مريل استريپ طبعي توسط  اي به شوخ اشاره

در هشت . بازي شده، يك كاريكاتور است
از    بـودم،   هـا   سالي كـه در مدرسه كاتوليك

هاي دومنيكن بغير از خوبي و مهرباني  راهبه
هرگز من از آنها نرنجيـدم  .  هيچ چيز نديدم

 آمبروستتابار درسال اول خواهر   و تنها يك
اي به  با انگشتري كه در دست داشت، ضربه

اما به وضوح بياددارم كه از خواهر . سرم زد
ترسيدم و يك  مي  -مدير مدرسه   -  گيلبرتو

فرستادند، از ترس  باري كه من را به دفترش
اوهيچوقت كاري   . بود  شده  كامالَ شل  پاهايم

طـوري    تنـهـا  .  داد از روي غضب انجام نمي
 .كرد كه مديري مدبر است وانمود مي

از تمام تأثيرات “ شك”در فيلم آلويززمادر 
سوء جهان مدرن كه حتي يك خودنويـس  

 درست. دارد شود، نفرت را هم شامل مي
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بـا    مان را از تـمـريـن    ما خوشخطي.  گويد مي
اي  كه برروي هرصفحه  خودكارهاي مخزني

دسـت    بـه   كـرديـم،   را ثبت مي ”JMJ“ عبارت
در قلمرو حكمرانـي  ).  به نام مسيح. (آورديم
 جيمزخواهر  اسم به يك دختر شيرين آلويزز

بينيد  كسي كه مي.  كشد نفس مي)  امي آدامز( 
در دنياي صومعه محدود شده است و دنياي 

بتدريـج  .  داخل را با بيرون در مغايرت ميبيند
در طول نيمسال دوم درپاييز، تحولي پديدار 

يـك    نـيـكـالس     درمدرسه سـنـت     .گردد مي
دونالد  اسم به آمريكايي-آموزآفريقايي دانش
. مشغول به تدريس اسـت )  جوزف فاستر( ميلر 

انـجـام     بـه   او را تشـويـق     فليپكسي كه پدر 
منصب موعظ محراب  و كند دادن ورزش مي

تمام اين كارها به خـوبـي   .  سپارد را به او مي
كند  اعالم مي جيمزاما خواهر. گيرد انجام مي

اتـاق    بـه   را تـنـهـايـي    فلين دونالد كه كشيش 
بـر   جيمزخواهر .  خودش احضار كرده است

اين باور است كه احتمال وقوع كاري غـيـر   
راكه چشمانش  آلويززاخالقي ميرود و مادر 

همانند گرگ  نظري وكشيدگي از فرط تنگ
قصد اين “  شك” اما  .سازد ماند، آگاه مي مي

سوء استفاده  درباره مستندي-درام را نداردكه
فيلم را براساس پاتريك شانلي   .جنسي باشد

چـنـيـن      و هـم  پوليتزرنمايشنامه برنده جايزه 
، نوشته خودش كارگرداني كرده است توني

و همانطور كه از اسم پيداست، فيلم تـمـامـاً    
شك در دنـيـاي     .  است ”شك” درباره يك 

بدون رد  فلين، آلويززاز نظر ). يقين(قطعيت 
بـه    گـنـاه   بـي فلين اينكه  .كار است خور، گنه

فقط  جيمزنظر رسد و يا احتمال دارد خواهر 
خبر را داده باشد،  از روي عجله و اشتباهاً آن

فلين .  بي معني است آلويززكامالً براي مادر 
داند كه يك تهمت ناروا،ميتواند زندگي  مي

. ميافتد  هم  ديگري اتفاق .وكارش را نابودكند
شده ميشود   وموم  مهر  دنياي واقعي وارددنياي

. صورت ميگيرد ومابين اين دو نقطه درگيري
ترسد كه مبادا  مي)  ويوال ديويس(   دونالدمادر 

 دونـالـد  .  پسرش را از مدرسه اخراج كـنـنـد   
اي شراب از    همچنين متهم به نوشيدن جرعه

اين اتهام فلين بدتر اينكه پدر .  محراب است
همچنين موضوع “  شك“.  را بر اوروا ميدارد

شـك  .  در آغازفيلـم اسـت     فلينخطابه پدر 
دركاررسوخ به درون كليساوآمريكا درسال 

در   گـوشـت    آيا هنوز بـا خـوردن    .  بود1964
اي  نامه فيلم“ شك” ها به جهنم ميرويم؟ جمعه

غني و قوي دارد و با اجراهايي خيره كننـده  
 . و قوي تزئين شده است
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سايتهاي   از شما دعوت ميكنيم تا  از وب
 :فرمائيد ديدن   ما

2009ژانويه     39شمارة       سال چهارم  

فاضل ميبدي در راستاي تفسير امانيستي و عرفي از دين همگام با تأكيد بر غيرعادالنه بودن حكم : مينويسد رجاءنيوز 
در ادامه حكم  در قرآن نداريم كـه مرتد بايد اعدام شود و در قرآن ارتداد جرم نيست اين روحاني: ارتداد افزود

به نظر من عقل حكم ميكندكه صدور حكم اعدام براي مرتد عادالنه : فقهي مرتد را غير عادالنه مينامد و ميافزايد
تسليم محض در برابر حقوق : فاضل ميبدي مي نويسد اين سايت خبري در ادامه با موضع گيري از سخنان. نيست

. اند حكام الهي در مورد ارتداد را منكر شده كه روشنفكران سكوالر كار را به جايي رسانده بشر با تفسير امانيستي
اند، عملي  در سالهاي اخير، بسياري از ايرانيان با خروج از دين اسالم، به اديان ديگر، از جمله به مسيحيت گرويده  شايان ذكر است،

اسالم شايد تنها دين مهمي در جهان باشدكه تغيير دين از اسالم به مذهب يا عقيده . كه براساس فقه اسالمي مجازات آن مرگ است
  .ديگري را با مرگ مجازات ميكند

 : مواد الزم 
 نصف پيمانه : بلغور گندم* 
 يك پيمانه : ماست موسير* 
 به ميزان الزم : اسفناج و سبزه سير* 
 پياز جهت پيازداغ * 
  نعنا داغ جهت تزئين* 

 
 :طرز تهيه

و       قــابلـمـه    يـك درون ريزيم  بـلغور گـندم را مي  
دريك قابلمة   بعد،  . شود  له  و  بپزد  حسابي  گذاريم  مي

هـم        زردچـوبـه  .  كـنـيـم     ديگر، پيازداغ درست مـي 
زنيم، سـپـس      مي

بلغور گندم پخته 
اضافه                 آن  را به
دوبـاره  .  كنيم  مي

ريزيم و     آب مي
جـا    گـذاريـم    مي

وقتي كـه     . بيفتد
جا افتاد، سبزيهـا  

كـنـيـم و        خرد مي ) كه شامل اسفناج و سبزه سير است( را 
 يـك   دقيـقـه،  20تا 10بعد از حدود . كنيم  اضافه مي

كنيم و از وقتي كه  ماست موسير را اضافه مي ليوان
 ماست  ايم، بايد مرتب هم بزنيم كه  را ريخته  ماست

 .ته نگيرد آش و نبرد
 

توانيم ازنعنا داغ وپيازداغ يا سير  براي تزئين مي. 1
 . داغ استفاده كنيم

توانيد درون آش، سير هم بريزيد تا حسابي  مي. 2
  ).بوي سير پخته شده كمتر ازسيرخام و سرخ شده است(. بپزد

 صدور حكم اعدام براي مرتد عادالنه نيست

 هاي ترديد   سايهشك، 

.حمايت مالي شما را از  ماهنامةتبديل پذيرائيم  

ن
گو

ونا
 گ
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I have purposed it; I will also do it" (Isaiah 

46:9-11). Careful and thoughtful study of 

these scriptures show us that God is not 

intending to do something capricious or 
whimsical. He is deliberately leading each 

of us to specific moments of destiny with 

which He is already completely familiar!  
Several years ago, I listened intently to a 

Christian teacher ministering from    

Habakkuk 2:1-4 concerning living by vision, 
and learning to establish God-centered 

goals for our lives. This teacher very 

passionately taught that we must first 
discern the vision of God for our lives by 

taking time to hear God's voice in prayer. 

From that point, as Habakkuk records,  

we should "write the vision and make it 
plain..." so that "...he may run who reads 

it." The teacher taught that God's vision is 

His  will for our lives, and that we should 

write on paper what we perceive His will 

and destiny    for us to be. We must also 

be careful to note that: "the vision is yet 

for an appointed time; but at the end it will 

speak, and it will not lie. Though it tarries, 

wait for it; because it will surely come, it 

will not tarry (forever)."  

PERSONAL GROWTH 
 

Setting Christ-Centered Goals 
By Kevin Nuber 
 

CBN.com - Have you heard them yet? 
Scores of people talking about "New 
Year's resolutions?" Have you tried 
making those kinds of promises to your-
self, only to find that they usually never 
last beyond January 31st? Shortly after 
becoming a Christian, I began making 
resolutions "before God" and declaring 
everything from losing weight and eating 
better, to reading more good books and 
turning off the television. Dare I say it? 
They didn't last long. What happens? 
How do our good intentions derail so 
easily? Should Christians even engage 
in the practice of making resolutions? 
We would probably all be surprised how 
many do not. Obviously, resolutions are 
helpful and productive when they are 
accompanied by heartfelt "resolve." This 
is perhaps the problem that confronts 
too many of us -- we are simply not 
serious enough to change. We get 
caught up in the moment, making some 
declarations we don't really mean, and 
are not willing to follow through to   
fulfillment. But we desire to change. We 
sense a need to change. Every January 
1st brings another opportunity to effect 
change. So, what happens to the 
change? For centuries, January 1st has 
marked more than the beginning of the 
Gregorian calendar year. This date 
holds an almost spiritual sense of com-
pletion (of the previous year) and expecta-
tion (of the coming year). There is a natural 
awareness of change at this time of 
year. Even those traditional symbols of 
year end -- the old man with the long 
beard, and the baby in diapers -- spell 
newness and impending change. But 
how does this relate to the believer? 
Can we anticipate change just   
because of the new calendar year? 

Is God motivated by our calendar 
observances? "For I am the Lord, I do 
not change" (Malachi 3:6, NKJV). We 
take great comfort in knowing that the 
Ancient of Days never changes. The 
Alpha and the Omega has no        
beginning and no end. We rejoice in 
the revelation that Jesus Christ is the 
same yesterday, today and forever  
(Hebrews 12:8). Changelessness is part 
of the very nature of God. But change 
is part of the nature of man. God has 
created us to change, and His revealed 
will for mankind changes, not because 
of a character flaw on His part, but 
because our nature requires and 
thrives on change. Consider God's 
revelation to Jeremiah (29:11): "For I 
know the thoughts that I think toward 
you, says the Lord, thoughts of peace 
and not of evil, to give you a future and 
a hope." Imagine God thinking about 
our future! He desires us to have hope 
-- a confident expectation of blessing 
and provision in the days ahead. Hope 
causes us to walk forward into our 
future with faith and anticipation, even 
though we don't know every detail 
concerning our future. Someone once 
said that if God showed us every detail 
of our lives, all at one time, we would 
sit down at that point and refuse to 
face another day! We were not created 
to contain omniscience (the quality of 
knowing everything) like God. So, He 
reveals our future to us in portions we 
can digest -- like a loving parent   
feeding their child only the texture and 
amount of food that their child can 
sustain. God wisely only reveals what 
we can understand, perceive, and 
apply at that time. Knowing this, I am 
intrigued by the scriptures that speak 
of God declaring and doing "new" 
things: "Behold, the former things  
have come to pass, and new things I 
declare; before they spring forth I tell 
you of them" (Isaiah 42:9). "Do not  
remember the former things, nor  
consider the things of old. Behold, I   
do a new thing, now it shall spring 
forth; shall you not know it?" 
(Isaiah 43:18-19). "Remember the  
former things of old, for I am God, and 
there is no other; I am God, and there 
is none like Me, declaring the end from 
the beginning, and from ancient times 
things that are not yet done, saying, 
'My counsel shall stand, and I will do 
all My pleasure' ... indeed I have  
spoken it; I will also bring it to pass.   

Why Do Bad Things   
Happen to Good People? 

 

I’ve found that when most people 
ask this question, there’s a hidden 
personal pronoun in it.  It usually  
is “Why do [you God, let…] bad 
things happen to people?  It’s an 
accusation we bring to God,  
sometimes because we don’t 
understand, but most usually when 
we are experiencing an acute pain 
in our life…a relational hurt; a 
physical problem or illness; maybe 
even a painful circumstance, like 
being falsely accused, blamed, 
fired, or generally put upon.   You 
get the idea.  Now, let’s take the 
most gut-wrenching example, the 
death of a child, and see if to-
gether we can’t make better sense 
of why God would allow the bad to 
exist.  Why would God allow 
that?  Why would God allow a 
child to lose his or her little 
life?  From God’s perspective,  
that life is not lost.  God is able to 
restore to that child their life, so no 
loss is suffered on the part of the 
child.  Life is not lost to the One 
who can restore it. What about  
the grief that parents and family   
experience?  In our loss, the  
presence of God is available for  
us to experience His strength,   
His comfort, His sustaining love 
and assurance in the face of the 
evil that exists. God sustains those 
who grieve for those He calls to 
Himself. What about the skeptics, 
who wonder how a loving God 
could allow such a thing? The 
taking home of a child to be      
with God can awaken in the    
most hardened of skeptics the 
moral reality of God. In asking 
“How could you God?”, it         
presupposes a moral authority 
who chooses the “hows” of life,  
the “hows” that it works by. So 
whether it’s the child, family or 
skeptic…all have a witness of    
the reality of God.  The existence 
of evil points to the reality of a  
God who can overcome even the 
bad.  And we’d want no less a 
God. My hope is that in asking this 
question, you will find His the 
comfort of His presence breaking 
through the hurt to reveal the   
love of His Son Jesus right    
where you are. 

           

           The Bible tells us that when a Christian  
           dies we go HOME. 
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